
 

 

Zapytanie nr 1: 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 
 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 
potrzebował następujących: 
a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo 
- dokument nadania numeru NIP 
- dokument nadania numeru REGON 
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 
 

Odpowiedź 1. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej.  
 
 
Zapytanie nr 2: 
Dotyczy aktualnie obowiązujących umów. 
 
Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony? 
Jeżeli umowy zawarte są na czas nieokreślony to jaki jest termin wypowiedzeń? 
Informacje te są niezbędne do określenia czynności oraz czasu do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Odpowiedź 2. Terminy wypowiadania umów znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ 
 
 
Zapytanie nr 3: 
Dotyczy zawarcia umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną? 

 
Odpowiedź 3. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 
 
Zapytanie nr 4: 
Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 



 
 

 
 
 

 
Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy OSD na terenie którego znajdują się punkty poboru 
objęte postępowaniem przetargowym? 

 
Odpowiedź  4.  Województwo  Podkarpackie  zgodnie  z  podziałem  terytorialnym  kraju  i 

wewnętrznymi uregulowaniami w ramach PGE.   

 
 
 
Zapytanie nr 5: 
Dotyczy § 7 ust. 2 SIWZ 
 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia o posiadaniu 
zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej.  
Jednocześnie informujemy, że OSD nie wyraża zgody na udostępnianie Generalnych Umów 
Dystrybucyjnych podmiotom trzecim. 
 

Odpowiedź 4. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o posiadaniu zawartej 

Generalnej Umowy Dystrybucyjnej.  

 
 
Zapytanie nr 6: 
Dotyczy wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej, § 6 ust. 7 
 
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu zamieszczania na fakturach  
dla każdego PPE początkowych i końcowych wskazań licznika oraz daty odczytu. 
 
Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego. 
 
Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług  
oraz § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną dane dotyczące wskazań początkowych i końcowych licznika  
nie są obowiązkowym elementem faktury. Faktury generowane w systemie bilingowym 
Wykonawcy w obecnym kształcie spełniają wymogi określone przepisami prawa. 
 
Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji na fakturach rozliczeniowych wiąże  
się ze zmianą systemów bilingowych, co nie jest możliwe do realizacji na zasadach 
przyjętych w niniejszym postępowaniu.  

 
Odpowiedź  6.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę,  Wykonawca  który  nie  może 

sprostać takim wymogom może powyższe dane załączyć w dopisku (dodatku) do faktury. 
 
Zapytanie nr 7: 
Dotyczy wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 



 
 

 
 
 

 
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dotyczącego prowadzenia rozliczeń  
za dostarczoną energię elektryczną w oparciu o ceny jednostkowe brutto. 
Rozliczenia dokonywane są w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD 
oraz ceny jednostkowe netto. Do wartości netto doliczany jest podatek VAT w obowiązującej 
stawce co daje wartość brutto określoną na fakturze VAT. 
 

Odpowiedź 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający zdaję sobie sprawę 

że cena brutto jest pochodną ceny netto.  
 


