
 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 

pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Szczebrzeszynie Sp. z o.o. 

 

Pytanie 1. Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają 

wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 

833 ze zm.). W związku z powyższym 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: Tak Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, 

zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego 

 

 

Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ. 

Zwracamy się z prośba o podanie mocy umownej dla ppe lp. 9 w taryfie C11. 

Odpowiedź: Moc umowna została podana 

Pytanie 3. 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 w załączniku nr 1 do SWZ 

zapisu o 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: Tak 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 

 

Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ. 

Informujemy, ze w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia2017r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018r poz. 9), w 

związku z informacją udostępnioną przez Prezesa URE nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie stawek opłaty 

mocowej na rok 2021 pobieranie ww. opłaty obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r., Z uwagi na powyższe prosimy o 

dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej. 

Odpowiedź: Opłata zostanie dodana do formularza 

 

Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – tabela dla grupy taryfowej C12a 

- opłata handlowa – winno być - 7*24 =168 

- opłata przejściowa – winno być – 85*24=2040 

- składnik stały opłaty sieciowej – winno być – 85*24=2040 

– tabela dla grupy taryfowej C11 



- opłata przejściowa – błędnie podana moc umowna (pyt. nr 2) 

- składnik stały opłaty sieciowej – błędnie podana moc umowna (pyt. nr 2) 

Odpowiedź: Wartości zostaną poprawione 

 

Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ. 

Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i 

stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD 

wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty 

opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 

zapisu pod tabelą o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku 

zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w 

życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 

Odpowiedź: Zapis zostanie wprowadzony 

 

Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ oraz Rozdz. 16 pkt 16..4 

Z uwagi na rozbieżności  w zakresie trminu płatności faktur, zwracamy się z prośbą o ich weryfikacje iujednolicenie 

poprzez  poprawę w Rozdz. 16 pkt 16..4 

Odpowiedź: Rozbieżności zostały zweryfikowane i ujednolicone 

 

Pytanie 8. 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 ? 

Odpowiedź: umowy kompleksowe 

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy 

nieokreślony? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? 

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

zawarcie nowej umowy w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów 

w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

Odpowiedź: Nie  

 

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? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną 

 

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

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. 2020 r. poz. 261 ze 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? 



b) 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. 2020 r. poz. 261 ze 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. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich statusów 

 

Pytanie 12. W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej (pytanie nr 10 powyżej) Wykonawca 

zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w 

stosunku do których Zamawiający posiada 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.) – dalej OZE. Objęcie 

przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje 

konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, 

polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) 

do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie 

OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, 

która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, 

jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę 

Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich statusów 

 

Pytanie 13. W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy(pytanie nr 10 powyżej), 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.) 

w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca 

informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz 

zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, 

może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i 

precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE).  

W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w 

Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na 

kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje 

się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z 

niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym 

brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru 

energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie 



z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których 

Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich statusów 

 

Pytanie 14. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy 

przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie 

informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur 

VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, 

zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy 

dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez 

zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych 

na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. 

 

Pytanie 15. 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  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: Tak 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 

 

Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ -Rozdz. I pkt 2 – „...Zmiana grupy taryfowej...“ 

Uprzejmie informujemy, iż Operator Systemu Dystrybucyjnego nie wydaje „certyfikatu“. Dokument o którym pisze 

Zamawiający to „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi Dystrybucji i określenie parametrów technicznych 

dostaw, tzw. DU“.  Ponadto w ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii elektrycznej możliwa jest 

zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy 

umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach 

określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup 

przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków 

przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Informujemy jednocześnie, 

że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić 

po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” 

lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca 

może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy 



przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.  W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez 

Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu 

„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu 

decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem 

Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji 

nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.” 

Odpowiedź: Zapis zostanie zmieniony 

Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ -Rozdz. II pkt 12. 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania standardów jakościowych 

obsługi odbiorców oraz wskutek niedotrzymania przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, określonych 

w odrębnych przepisach. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich 

naliczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: 

,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 

oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym 

zaistniała przesłanka do ich naliczenia'' 

Odpowiedź: przedmiotowe zapisy zostaną zmodyfikowane 

Pytanie 18. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ -Rozdz. IV pkt 1 oraz Rozdz. IV pkt 5. 

Z uwagi, iż ppe w grupie taryfowej G11 rozliczane będzie po cenach przyjętych w taryfie sprzedawcy dla energii 

elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „oraz taryfy Sprzedawcy dla 

grupy taryfowej Gxx zatwierdzonej przez Prezesa URE“. 

Odpowiedź: Zapis zostanie dodany 
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