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Pytanie 1-

Majqc na uwadzr:r ,r[,, {r,. i-42 oraz L43 ustawy prawo zamdwiefi pu
umowy w sprawie zamriwienia publicznego musi byd wskazany preclrzyjnie
postqpowania (w ogloszeniu i w SIWZ), celem umo2liwienia wykonawcofn ztozer
w zwiqzku z powyzszym, uplzejrflie prosimy o uszczeg6lowienie terminir [uowi

tWaNas enr ic

2!i,0L.201.9r.

gii elektryczrrej da

, termin realizacli

etapie wszczqciil

16wnywalnych ofert.
nia umowy, poprzez

etrektrycznej na 72

z:ez okre6lenie, iz

ienii taryfq danego
Ofercie Sprzedawcy.

otu zam6wienia. Z

w obrqbie grup

grup taryfowych,

pomtarowo-
w swoim bilingu

o wskazanie okresu

icz

ju2

zyw

Zamowiajqcy uprzejmie infoimujg, ie zo
miesigcy tj. od 01.03.20r.:9tr. NS.O!.ZOZOr.

I

I
Pytanie 3 -



rozliczeniowego w odniesier-iiu ka2dego PPE wystqpujqcego o
miesiqcy?10 dni, L miesiqc, 2 miesiEcd czy

rozliczeniowy wynosi I mieliqc,

Pytanie 4 -Zalqcznik nr 1.

Zwracamy siq z zapyfani
oraz dokumenty do przepro{ruad

Dokument zawierajqcy niezb

Wyloniony Wykonawca bqdiie

a) danych dla ka2dego

5i, ulica,

- numer licznika:

- Operator Systemu Dyst/ybuqy.inego;

- numer ewidencylnel en{;

- czy jest pierwsza czy kolpjna zrniana sprzedawcy;

- dokument potwierdzajqcy umocowanie danej osoby clo
elektrycznej oraz pelnomdcnika,

rezerwowego, o kt6ryrn mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo p

wer

dni

nosion odpowiednio

2508 okres

i elektronicznej Excel

podpisania umowy?

sprzedazy energii

zawierajqce blqdne
Jednocze6nie inforrnujemy, 2e osD mo2e odrzucii z:groszenia urn6w s

dane skutkiem czego rnoie byi koniecznosi zakupu energii przez zarf dw

Odpowiedi

tzw. Sprzedawcy



Zamawiajqcy informuje, id, po
zawarcia umowy, Wroz, z

udostqpni zatqczniki riwniei w
dostqpne w zalqczniku nr 1 do

Pytanie 5 - Zalacznik nr.!!

Wykonawca zwrar:a $iq z

wytonieniu Wykonaw'cy przekaie wszlstkie e informac.je do
no zadanet pytanio no sir|nie tourej Zamowiajqcy

zstuarcis utnovvy sqe dytow a I n ej (w i 9 kszoii da ny ch n i eLbqd n
ego postqpowonia).

rof bq o udzielenie nastqpujqr:ych inforppcji:

ne a umowq sprzedazy

ta s;:rzedawcy krqdzie

elektrycznej,,

dystrybucji 1.01

Energa Sp. z o.o,,

na iwiudczenie

no6ciowych, kto re

a) Czy ZamawiajEcy posiad aktualnie umowy koimprleksowe czy rQzdziel
r:zenie ustug dystrybucji oraz czy procdduraenergii i umowq na 6wi

przeprowadzana po \az erwszy?

Odpowiedi

Zamawiajqcy informuje, ie da oddzielne umowtt n,a sprzedoi i dyst
Obecnym Sprzedawcq energ,ii ej jest Tauron Sp,rzedai Sp. Z' Q,Q. o w
punkt6w poboru dystrybucjd, e.e. zojmuje siq Enea sp6th.a r o.o. o w pr,zypbdku

P roced u ro zm ia ny sprzed uwiy

b) Czy umowy dyst yjqe (je5li zamawiajqcy posiada rozdziel0ne um zaw'a rte sitr na czas;
okre6lony czy nieokrd5lo

owy aystryDucylne za\wailte sl no czds nieokreilony.

c) Kto jest dotychczarsor/vym ,sprzedawcq energii elelltr,/cznej?

Odpowiedi

Dotychczasowym sprzedo',wcQ enerEii elektrycznej jest rcturon sprzedoi sp, z o.o.

d) Jaki jest okres wypdwredzr-.nia obowiqzuiqcych urn6w komplr-.ksd sprzeda2y energii

o\A/y w terminach

_J'._' _ '. .."".ts..-'."vrvlLrr/

elektrycznej oraz czll ZamawiajEcy samodziernie wypowie orrQwiqzujq
pozwalajqcych na skqteczfie przeprowardzenie procesu zmiany s;pr tez upowazni clo tej
czynnoSci Wykona wcq?

ym okresem
wypowiedzenia.

Inie zawrze umowq o Swiadczelnie ustr.rg dystryb przypadku punkt6w
poboru, dla kt6rych dbor,yiqzywaly dotychczas umowy kompleksotve or rzypadku punkt6w

umowa dystrybr.rcyjna zostata zawarta 11a o lc)ny, w ternrinie
umo2liwiajqcym sk:u

Odpowiedi

punkty poboru e.e. trtosiudajq dwie
iy e.e.

umowy/ aneksy w rarnach akcji pro4r(

'iJ'rno

urn

eu

ok

u n ie mo2l iwiaiq zavr,'a r(ie n{wej u mowy :;przedazowej w te rm inacrr prze



SIWZ? JeSlitak - jaljie terminy wypowiedzeri um6w/aneks6w rni r ocyjnych/
program6w lojalno$ci

um6w/aneks6w w rumach akcji

Pytanie 6 - Zaproszenie rjo Skt

Informujemy, ze zgQdn Ruchu i Eksploata(ji Sieci neJ
(lRiESD) poszczeg6lnych OSp, ierdzonych przezPreze:;a URE, do rozpQczqci sprz 2y energii
elektrycznej konieczne jr_rst umowy do OSD, przeprowadzenie proces zml ny sprzedawcy
orazprzyjqcie umowy do regli ji przez OSD. W zwiqzku z powyzszym Wyikona srq z
pro6bq o zmodyfikowanie z{rp

,,Umowa wchod;zi w 2 niej, niz po
'zedawcy 

i
zawa rciu um6w dystrybucyjiryc pozytywnie przeprowadzonej proceduizb zmi
przyjqciu umowy i przyjqciu do r lizacji przez OSD"

do proiby Oferenta iwprowadzo zmodyfiko zoPtis e treici:

ania ofert - pkt 3

z zapisamilnstrukcji

w zakresie kazdego punktu z dniem..., lebz nie

w zokresie ka2dego puntktu z dniem"..j lecz
pozytywnie pr

i przyjqciu do reuliz:ocji przez OSb

Pytanie 7

,,Umowa wchodzi vl
zowqrciu um6w dv*t
sprzedawcy i prz

zgtoszentq w Iffilfvtru
wykononio czynnoidi
wg wzoru stosotilon

nE po

ia w imieniu
67r,,nnoSci

anego

JE\\'OLrzKiEGo
lf,UrlSlENNiCTr/VA

Odpowiedi
Za ma wi aj qcy u d zi e Il wytgn i o n e m u Wykon aw cy stosow d n eg o
zgloszenio w imi,eniil Zamuwioioceoo zowortei untowv crrrrpA


