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oDPowIEDŻNA PYTANIA

W związku zzapytaniem skieľowanym do Zamawiającego wpostępowaniu pn.Zakupeneľgii elektrycznej
y działając napodstawie art. 38 ustawy zdnia}9 stycznia2OO4 roku - Prawo zamówienpublicznych(Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych udzielamy następującej
odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji pľomoryjnych
lojalnościowych, ktĺíľe uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach
przewidzianych w SIWZ?

Zamavłiający nie mazawartych umów/aneksów w ramach akcji pľomocyjnych lojalnościowych,
które uniemożliwi ają zawarcie nowej umowy.

2. Czy Zamawiający wyraża zgod'ę na zmÍanę wysokości wynagľodzenia w pľrypadku zmiany
pruepÍsów pľawa nakładających dodatkowe obowiązkĺ zvłiązane z zakupem pľaw
majątkowych lub ceľtyfikatami doĘczącymi efektywnoścĺ eneľgefycznej (koszty zaŔ,,p,'
ceľtyfikatĺĎw) lub Ínnych oplat o chaľakteľze publicznopľa\ťnym a dotyczących zakupu
eneľgiÍ elektrycznej. Zmiana ceny eneľgĺĺ elektrycznej ulegnĺe zmĺanĺe od dnia wejścĺa w
ży cie właścirvych pľzepisów.

Zamawiający wyrłŻa zgodę na zmianę cen i stawek opłat tylko z tytułu dystrybucji eneľgii
elektrycznej w przypadku gdy ulegną zĺnianię Taryý oSD i zostaną zatwierdzone przez Prezesa
URE.

3. Cry obecne umowy spľzedaży eneľgii na|eĘ wypowiedzieć?

Z obecnym sprzedawcą energii Zamawiający ma podpisaną umowę na czas okĺeślony do dnia
3|.12.2020 ľ. i umowa nie wymaga wypowiedzenia,

4. Wykonawca prosi o udzĺelenie infoľmacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnĺe
obowiązujących umów?

Zawarta umowajestnaczas okľeślony do dnia do 31 .12.2020 r. i nie wymaga wypowiedzenia.

Po cryjej stľonie na|eży wypowiedzeníe umorry?

Umowa nie wymaga wypowiedzenia.

Wykonawca pľosi o podanie numeru umowy z oSD.

Zamawiający wymaga by Sprzedawca eneľgii elektrycznej posiadaŁzawartąumowę o świadczenie
usług dystrybucj i z Oper atorem Systemu Dystrybucyj nego (o SD)

5.

6.



7.

8.

Czy Zamawiający będzÍe sam kontľolował waľtość umorvy?

Nie.

Cry w pľrypadku pľzekľoczenia Zamawiający zapłaci za rzecrywiste zuĘcíe eneľgĺÍ
elektrycznej?

Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zuĘcia energii w minionym okľesie z
uwzględnieniem prognozowanego wzľostu. Szacunek ten ma charakter jedynie oľientacyjny i nie
stanowi z-obowiązania do zakupu energii w podanej ilości. ostateczna ilośó zakupionej energii
będzie za|eŻei od rueczywistego zuĘcia. Wykonawcy nie będzie prrysługiwało jakiekolwiek
roszczenie w ptrypadku nawet Znacąco mniejszego lub większego zużycia energii w okľesie
umownym. Szacuje się, że rzeczywiste zuĘcie energii prryjmie waľtośó z przedziału Ł I0 %o

prognozowanego woluminu.

9. Wykonawca prosi o podanie numeru punktu poboľu.
Numeľ PPE - 480548203000019107

l0. Czy Zamawiający wyrażazgodęnazawarcĺe umorvy w foľmĺe korespondencyjnej?
Tak.

1l. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu dot. daty ľozpoczęcĺe uslug. Prosimy o dodanÍe
zapĺsu, że rozpoczęcie spzedaĘ nastąpi po poryĘwnĺe przepľowadzonej proceduze
zmĺany spruedawcy.

Zamavĺiający nie dokona modyfikacji sIwZ. Termin wykonania usługi zgodnie z SIWZ: od
0l.0l.202l ľ. do 31.l2.202lr.

12. Wykonawca prosĺ o udzielenie ĺnformacji cry układ pomĺaľowo roz|iczeniowy w gľupĺe
taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA.

Układ pomiarowo roz|iczeniowy jest dostosowany do zasady TPA.

13. Czy pl"zedmiotem zamówienia jest sprzedaż energĺi elektrycznei cry ľównież dystrybucja?
Jeżeli pľzedmĺotem postępowania jest tylko sprzedaż, to Wykonawca pľosĺ o usunięcĺe z
formularza cenowego _ Załącznika nľ 1 - kolumnlłłierzy dotyczących opłat/ceny za usługi
dystrybucyjne.

Przedmiotem umowy jest spľzeđaŻ i dystrybucja energii elektrycznej . Zamawiający nie dokona
modyfikacj i z'ałącznika nľ l .
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