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PZP.271.22.2019               Warszawa, 30.10.2019 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w podziale na dwie części” 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 –  SIWZ – rozdział  4 termin wykonania zamówienia, załącznik nr  6 – IPU -  23 część 1, 22 

część 2 

Wykonawca informuje, iż biorąc pod uwagę: 

•             termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania; 

•             termin na podpisanie umowy; 

•             obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy  termin na przeprowadzenie 

procesu zmiany sprzedawcy,  

w przypadku przedłużania procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, pomimo dołożenia wszelkich 

starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, rozpoczęcie 

sprzedaży dla PPE dla których Zamawiający oczekuje rozpoczęcia sprzedaży od 01.01.2020 będzie 

zagrożone. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjmuje informację Wykonawcy. 

 

Pytanie 2 – SIWZ – rozdział 15 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie lub 

przekazanie podpisanych oryginalnych egzemplarzy umowy. 
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Pytanie 3 – SIWZ – rozdział 16 

Wykonawca wnosi o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie zapisu o treści:  

                   „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie treści w tym zakresie z pkt 1 ppkt 7) formularza oferty- 

załącznik nr 2 do SIWZ  oraz pkt 41, 42, 43, IPU  cześć 1 i 2 w całości. 

Pozostawienie zapisów dotyczących wymogu wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy 

spowoduje konieczność podwyższenia ceny jaka składana będzie Państwu w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 4 – SIWZ – załącznik nr 1  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 

energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony, czy nieokreślony? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 

elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku 

punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie 

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - 

jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych ? 

 

Odpowiedź: 

a) Tak, Zamawiający posiada osobne umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji 

energii elektrycznej; 

b) Nie, procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy; 
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c) Umowa dystrybucji energii elektrycznej jest zawarta na czas określony; 

d) Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż sp. z o.o. 

e) Umowy zawarte są na czas określony, wypowiedzenie umowy sprzedaży energii może być 

dokonane jedynie w następującej sytuacji „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy”. 

f) Umowa sprzedaży nie musi być wypowiadana. Jest zawarta na czas określony do 31.12.2019. 

g) Umowa dystrybucji energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 20.03.2021. 

h) Zamawiający nie zawierał umów w ramach akcji lojalnościowych lub promocyjnych, które 

uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. 

 

Pytanie 5 – SIWZ – załącznik nr 1  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy 2 układy pomiarowo-rozliczeniowe                 

w grupach taryfowych B21 są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji 

zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej 

daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-

rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest 

niemożliwa. 

 

Odpowiedź: 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. 

 

Pytanie 6 – SIWZ – załącznik nr 1 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 

oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu popisania 

umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do Wyłoniony 

Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres; NIP 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
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- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego.   

 

Odpowiedź: 

Tak, wszystkie dokumenty zostaną przekazane w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania 

umowy.  

 

Pytanie 7 –  SIWZ –  załącznik nr 2 -  formularz ofert 

W związku z zapisami rozdziału 11 pkt 3 prosimy o modyfikację formularza oferty umożliwiając 

wpisanie adresu skrzynki ePUAP w treść formularza lub potwierdzenie, iż Wykonawca może podać 

ww. adres w dowolnym miejscu, np. dopisując pkt 10. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie ma konieczności wprowadzania zmian w formularzu ofertowym, 

ponieważ pole do wskazania danych: „Adres ESP (skrzynki ePUAP) Wykonawcy” znajduje się                        

w pierwszej części formularza ofertowego. 

 

Pytanie 8 –  SIWZ –  załącznik nr 2 -  formularz ofert  - część 2* 

Wykonawca wskazuje, iż dokonuje szacowania wartości oferty w celu wskazania ceny w ofercie na 

podstawie min. szacowanego wolumenu sprzedaży i okresu sprzedaży na który będzie  zawarta 

umowa. W związku z powyższym prosimy o wskazanie w formularzu oferty maksymalnego zużycia 

wraz z dookreśleniem maksymalnego okresu sprzedaży, w celu dokonania poprawnego szacunku 

oferty składanej Państwu dla części 2. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż maksymalne zużycie to 185 MWh w maksymalnym okresie sprzedaży, czyli 

12 miesiącach. 

 

                                                                             

Pytanie  9 – SIWZ - załącznik nr 6 -   IPU – pkt 14 – część 1, pkt 13 cześć 2 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 

Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość 

energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia,                 

w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe 

(Wykonawca otrzymuje informacji  o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). 

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:  

„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1. umowy  rozwiązanie umowy 

następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie 

o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 

należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu w umowie. 

 

Pytanie 10 – SIWZ - załącznik nr 6 -   IPU - pkt  14 i pkt 23 - część 1; pkt  13 i pkt 22 - część 2 

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na 

sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, 

przed wykorzystaniem ww. środków? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Pytanie 11 – SIWZ - załącznik nr 6 -  pkt 21- część 1; pkt 20 - część 2 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za 

dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, 

któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się  z prośbą o  zmianę 

treści zapisu w sposób następujący:  

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu w umowie. 

 

Pytanie 12 – SIWZ - załącznik nr 6 -  pkt 22 - część 1; pkt 21 - część 2 

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez 

Zamawiającego do daty określonej w pkt 1) i 2). Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu 

cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku 

terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią 

modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż  

„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty 

należności.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną przez Wykonawcę zmianę. 

 

Pytanie 13 – SIWZ - załącznik nr 6 -  pkt 23 część 1; pkt 22 część 2 

Z uwagi na obowiązujące terminy na dokonanie zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

które należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz 

koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów, wnosimy o wydłużenie terminu z jakim 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie wygaśnięcia obecnie obowiązującej umowy na co 

najmniej 31 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy.  

 

Odpowiedź: 

Obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej jest zawarta na czas określony do 31.12.2019. 

 

Pytanie 14 – SIWZ - załącznik nr 6 -  pkt 27 ppkt 3) -  część  1 i  pkt 27 ppkt 6) część 2 

Wykonawca informuje, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie 

OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

W przypadku braku zgody na usuniecie zapisu prosimy o wyjaśnienie jakich parametrów dotyczy 

przedmiotowa treść ppkt: 3) i 6). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa pkt 27 ppkt 3) -  część  1 i  pkt 27 ppkt 6) część 2 z treści załącznika nr 6 do SIWZ – 

Istotne Postanowienia Umowy. 
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Pytanie  15 – SIWZ - załącznik nr 6 -  IPU – pkt 30 część  1 i część 2 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę 

równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 

adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia 

zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:  

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty)”.  

I wykreślenie pkt 32 w całości. 

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego               

z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny 

ofertowej dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany w zakresie obniżenia kar umownych ani na 

usunięcie postanowień o karach umownych. 

 

Pytanie 16 – SIWZ - załącznik nr 6 -  IPU - pkt 36 ppkt 1) część  1 i pkt 36 ppkt 4) część 2 

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się                  

z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany 

ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie zdania o treści:  

„(…) Zmiany o których mowa w ust. …ppkt ….., obowiązują od dnia ich wejścia w życie bez 

konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 17 – SIWZ - załącznik nr 6 -  IPU 

Wykonawca zwraca się prośbą o udzieleni informacji kto będzie przygotowywał umowę                               

w przedmiotowym postępowaniu? W przypadku potwierdzenia, iż przygotowanie umowy będzie 

należało do Wykonawcy, zwracamy się z zapytaniem  czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy                    

z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który 

uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Projekt umowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego. 
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Pytanie 18 – SIWZ  

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający nie może jednak 

ustosunkować się do kwestii treści takiego pełnomocnictwa, ponieważ nie jest ono znane 

Zamawiającemu, a ponadto ujawnienie jego treści prowadziłoby do naruszenia zasady nieujawniania 

źródła niniejszych pytań. 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w celu 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w celu 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuszcza rozważenie możliwości zmiany umowy w zakresie ceny jednostkowej 

energii o zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wprowadzenia nowych 

praw majątkowych lub nowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej (art 36 pkt 1 )? 

Wykonawca proponuje rozszerzenie klauzuli waloryzacyjnej w celu zmiany wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia tylko w sytuacji gdy niezależne od Wykonawcy zmiany przepisów prawa  

 energetycznego będą miały wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

Brak możliwości zmiany ceny energii w trakcie realizacji kontraktu w powyższym zakresie powoduje 

konieczność wkalkulowania przez Wykonawcę w cenę jednostkową ryzyka z tytułu zmian w ww. 

przepisach prawa. Wpłynie to na wysokość ceny jednostkowej energii elektrycznej zaoferowanej do 

realizacji zamówienia a tym samym przełoży się na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wykonawca gwarantuje, że poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny wskazując 

równocześnie zmiany w przepisach prawa stanowiące jej podstawę. Nowe ceny energii elektrycznej 

będą obowiązywały Strony najwcześniej od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku numer 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia 

Umowy: 

36. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na    

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki 

podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego                        w zakresie energii 

elektrycznej; 

2) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian; 

3) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy. 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę terminu płatności określona w art 20 na 21 dni licznych od daty 

sprzedaży? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie akceptuje takiej zmiany. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu art 30 w zakresie zmiany wysokości 

kary i sposobu naliczania kary za odstąpienie od Umowy na 5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w 13 za niezrealizowany wolumen zamówionej energii elektrycznej, którego dotyczy 

odstąpienie? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takich zmian. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania czy posiada aktualnie umowy kompleksowe 

na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji? Jeśli tak, to czy: 

a) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę oraz jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych? 

b) Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy czy też upoważni 

Wykonawcę do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej (wraz z 

upoważnieniem do jej podpisania) a także dokonywania wszelkich innych czynności 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, w tym składania oświadczeń woli związanych      

z procedurą zmiany sprzedawcy? 

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych              
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w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksowych w ramach akcji 

promocyjnych/ programów lojalnościowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zawartych umów kompleksowych na sprzedaż energii elektrycznej                          

i świadczenie usług dystrybucji; 

a) Umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa świadczenia usług dystrybucji energii 

elektrycznej zawarte są na czas określony, odpowiednio do 31.12.2019 oraz 20.03.2021; 

b) Zamawiający posiada umowę świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą na 

czas określony do 20.03.2021; 

c) Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż sp. z o.o.; 

d) Zamawiający nie ma zawartej umowy/ aneksu w ramach akcji lojalnościowych lub 

promocyjnych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ. 

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy w terminie 25 dni przed 

rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej prawidłowych i niezbędnych dane w wersji 

elektronicznej (np. w programie Excel) celem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy dla danego PPE i terminowego rozpoczęcia w nim sprzedaży? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Pytanie 25: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej jeśli 

Wykonawca dostarczy podpisane jednostronnie egzemplarze w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie lub 

przekazanie podpisanych oryginalnych egzemplarzy umowy. 

 

Pytanie 26: 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 

41,42,43) ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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