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INFORMACJA 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu 

w 2022r. /opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00338280/01 w dniu 

30.12.2021r., nr sprawy: ZS-397/2021/.  

 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, występując jako 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym /art. 275 pkt. 1 Pzp/ na: „Dostawę energii elektrycznej do obiektów BESKID 

ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu w 2022r.” informuje, że:  

w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 tj. z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego                        

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:  

a) jakie umowy będą obowiązywać w okresie 01.01.- 31.01.2022r. /rozdzielone, kompleksowe czy 

rezerwowe/? 

b) jeśli będą to umowy rozdzielone czy umowy dystrybucyjne zawarte będą na czas określony czy 

nieokreślony? 

c) z jakim sprzedawcą będą zawarte umowy kompleksowe/ umowy sprzedaży energii 

elektrycznej/umowy rezerwowe? 

d) jaki będzie okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej/umów rezerwowych? 

e) czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

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

Wykonawcę? 

f) czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

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

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

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

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

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? 

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

lojalnościowych? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada kompleksowej umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. 

Aktualnie obowiązują umowy: 

Dystrybucja energii: umowa dystrybucji z Tauron Dystrybucja S.A. O/Bielsko – Biała, ul. Batorego 

17 A, 43-300 Bielsko - Biała).  zawarta na czas nieokreślony.  

Zgodnie z zapisem SWZ dot. niniejszego postępowania część XVI pkt. 10 :  

„Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 

opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie 

usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę) z Operatorem Sieci 

Dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A. O/Bielsko – Biała, ul. Batorego 17 A, 43-300 

Bielsko - Biała).” 

 

Sprzedaż energii: umowa sprzedaży energii do dnia 12.01.2022r. z AUDAX ENERGIA Sp. z o. o.                        

z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 6/12,  00-503 Warszawa. 

 

Od dnia 13.01.2022r. Zamawiający przejdzie na umowę ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym 

tj. Tauron Dystrybucja S.A. O/Bielsko – Biała, ul. Batorego 17 A, 43-300 Bielsko - Biała), 

obowiązującą do dnia podpisania umowy i dokonania zmiany sprzedawcy w OSD. 

Następnie zostanie zawarta umowa od dnia dokonania zmiany sprzedawcy przez Wykonawcę 

wybranym w niniejszym postępowaniu z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2022r. 

 

Pytanie 2. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 

264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 

ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 

01.02.2022r./tak aby został zachowny 11-miesięczny termin zamówienia/ nie jest możliwy do 

spełnienia przez żadnego Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.03.2022r., lecz nie 

wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający zakłada, że jest możliwe zawarcie umowy w dniu 25 stycznia 2022r. Doliczając do 

tego 21 dni kalendarzowych na przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy możliwe jest 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej z dniem 15.02.2022r. Dlatego Zamawiający 

podtrzymuje sformułowanie zawarte w SWZ i załącznikach  dot. terminu obowiązywania umowy. 

Dopuszcza się nieco póżniejszy termin jej rozpoczęcia związany z prowadzeniem procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ścisłym natomiast termiem jest zakończenie 

planowane na 31.12.2022r.  
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Pytanie  3. Dotyczy § 3 ust. 4 Wzoru Umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Strony 

ustalają następujący okres realizacji umowy: 10 miesięcy – nie dłużej niż do 31.12.2022r.“ 

 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2. 

 

Pytanie 4. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez 

Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są 

zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że 

zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych 

opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu 

następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z 

koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany 

będzie do ich uiszczenia.” 

 

Odpowiedź:  

Parametry dystrybucyjne są zgodne, nie przewidujemy zmian w tym zakresie, dopuszczalna jest 

zmiana taryfy co zostało zawarte we wzorze umowy - załączniku nr 8 do SWZ. 

 

Pytanie 5. 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 wg 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 ? 

 
PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  

NAZWA FIRMY ……………………….. 
ADRES …………………………………. 
NIP  ……………………………………... 
KRS …………………………………….. 
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 
.................................................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. 
NIP ……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ………………………….. PLN, do 
dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 
1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ...................... Umowy 
Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług 
Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług 
Dystrybucyjnych. 
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym 
wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 
wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  
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zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  
umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i 
Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 
taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  
zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 
zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi 
dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie 
przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i 
składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 
związanych  
ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..................................... oraz innym 
osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich 
czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu 
Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 
6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5. 
 
 

Oświadczam(y), że: 
• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii 
elektrycznej/umowy kompleksowej, 

• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 

• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest 
wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy 
sprzedawcą 
z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany 
sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ  
na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z ………………… 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Podpis(y) Mocodawcy 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u OSD. 

 

Pytanie 6.  W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa 

dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na 

wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego 

w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 
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Odpowiedź:  

Będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 

(sprzedaż) energii Zamawiający przeprowadza co roku. Zamawiający posiada zawartą umowę na 

dystrybucję na czas nieokreślony.  

 

Pytanie 7.  Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie 

została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany 

przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie 

oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości 

zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod 

uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie 

dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie 

i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu 

takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w 

przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu 

zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym 

zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy 

dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na 

czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym 

skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 6. 

 

 

Pytanie 8. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 

elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej 

w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również 

załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- 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; 

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 
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b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy 

rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo 

energetyczne; 

- 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, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poda wszystkie niezbędne informacje i dostarczy niezbędne dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóżniej w dniu zawarcia umowy. 

 

 

Pytanie 9. W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 

ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji                                        

z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy 

Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedż: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną. 

 

 

Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

 1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem 

wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz 

rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii 

wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?  

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest 

odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 

na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie 

stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 

Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani statusu prosumenta energii odnawialnej. 

 

Pytanie 11. Dotyczy § 3 ust. 2 Wzoru Umowy. 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w 

jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 

płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 

powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z 

tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w 

przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia 

faktury.  

Zwracamy również uwage iż w formularzu ofertowym w pkt 1. wyszczególniony jest termin 

płatności od daty wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania faktur drogą e-mailową”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisu w SWZ.  

Zapis w formularzu ofertowym zostaje ujednolicony: tzn pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Termin 

płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury. 

Zapis § 3 pkt. 2 wzoru umowy – załącznik nr 8 do SWZ zabezpiecza Wykonawcę:  

„Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem w okresach 

miesięcznych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wysyłania faktur drogą e-mailową w dniu ich wystawienia w oparciu o stosowne porozumienie 

zawarte w formie pisemnej.” 

 

 

Pytanie 12. Dotyczy § 4 ust. 3 Wzoru Umowy. 

Z uwagi, iż pkt odnosi się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nie możemy zobowiązywać się 

do spełnienia warunku w jego imieniu, zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego par. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 3 wzoru umowy 

Wykonawca (Sprzedawca) gwarantuje, że zmiana sprzedawcy nie może wiązać się z ryzykiem 

przerwania dostaw energii lub zmiany warunków opłat przesyłowych.  

Dotyczy to zakresu czynności, które Wykonawca (Sprzedawca) jest zobowiązany wykonać                           

w ramach przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii u OSD. 
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Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy 

podany w § 4 ust. 9 /1-miesięczny/ Wzoru Umowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, działającego na terenie, na którym 

znajdują się punkty poboru? 

 

Odpowiedź: 

TAK, stosowny zapis zawarto w cz. XVI pkt. 10 SWZ. 

 

Pytanie 14. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Wzoru Umowy. 

Z uwagi, iż postępowanie przetargowe dotyczy określonych w SWZ taryf oraz ma na celu wybór 

oferty o okreslonych parametrach cenowych, zwracamy sie z prośbą o wykreślenie powyższego 

zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 15. Dotyczy § 7 Wzoru Umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie 

odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). 

Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

do wysokości poniesionej szkody (straty).”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

 
Udzielone powyżej odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w celu poprawnego przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jerzy Kliś 

-dokument podpisany  

elektronicznie 
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