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1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych? 

 

Zamawiający oświadcza że umowy są rozdzielone. Zamawiający zgodnie z SIWZ informuje 
że :  

 procedura wyboru Sprzedawcy energii w formie przetargu odbywa się po raz kolejny, 

 zgodnie z (zał. Nr 1 do SIWZ), Zamawiający posiada zawarte umowy: 
o z ESV Wisłosan sp z o.o.., na sprzedaż energii elektrycznej do 31.12.2021 

roku, 
o na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD – 

PGE Dystrybucja S.A. dla 7 PPE, ( w tym 6 PPE PGE Dystrybucja S.A. o/ 
Łódź, 1 PPE PGE Dystrybucja S.A. o/ Warszawa) 

o na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD – ESV6 Sp. z 
o.o., dla 2 PPE; 

 

 

2. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są 

na czas określony czy nieokreślony? 

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony 

3. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, 

Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia? 

Nie dotyczy w związku z odpowiedziami na powyższe pytania 

4. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w obu formach 

5. Czy w związku z obecnie panującą pandemią i maksymalizacją pracy zdalnej w wielu 

spółkach, Zamawiający wyraża zgodę, aby oferta została złożona e-mailowo i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? 

Zamawiający prosi o złożenie oferty w formie pisemnej, za pomocą operatora pocztowego, 

osobiście lub posłańca 

6. Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  

3)      data zawarcia umowy 

4)      obowiązuje od  
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5)     obowiązuje do 

6)   okres wypowiedzenia [m/c] 

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie 

również poniższych informacji: 

7)    numer umowy z OSD, 

8)   data zawarcia 

9)   obowiązuje od 

10)   obowiązuje do 

11)   okres wypowiedzenia [m/c] 

Niezbędne informacje podano w Załączniku nr 1 do SIWZ. W dniu 07.04.2021 Zamawiający poprawił 

Załącznik nr 1, usuwając arkusze przeznaczone do obliczeń. Aktualną wersję Załącznika nr 1 można 

pobrać wraz z innymi dokumentami pod adresem: 

 http://geotermia.com.pl/aktualnosci/energia-elektryczna/ 

Po wyborze oferty Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych brakujących 

informacji. 

7. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej 

umowy sprzedażowej?  

Zamawiający nie ma zawartych takich umów. 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty 

zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących 

zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od 

dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

Zamawiający dopuszcza taka możliwość jedynie w wypadku zmiany przepisów nakładających nowe 

obowiązki, o ile  nie były  one znane w dniu składania oferty. 

9. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa 

gazowego? 

Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na 

podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów.. Wykonawcy nie będzie 

http://geotermia.com.pl/aktualnosci/energia-elektryczna/
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przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania lub zwiększenia przez Zamawiającego 

szacowanej ilości energii elektrycznej. 

10. Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników 

w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur 

szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po 

otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez 

zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i 

uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz 

sprzedawcy? 

Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego informowania o rzeczywistym odczycie. 

11. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 

ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w 

życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku 

od towarów i usług 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 

ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie 

właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku 

akcyzowego 

13. Czy Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów Prawa 

Energetycznego? 

Zamawiający jest odbiorcą końcowym. 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez 

Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa 

taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, 

że w trakcie zmiany sprzedawcy nie mam możliwości dokonywania zmiany 

parametrów technicznych. 

Parametry podane w Załączniku nr 1 są aktualne. 

15. Dotyczy § 5 ust 2 Załącznika nr 7 do SWZ 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację granicznego terminu. 

Zmianie ulega §5 ust 2 Załącznika nr 7. Graniczny termin to 31.12.2022 r. 
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16. Dotyczy § 9  Załącznika nr 7 do SWZ 

Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości powyższego paragrafu. 

Zapis pozostaje bez zmian. Proszę o ewentualne doprecyzowanie powodu wykreślenia. 

17. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ 

Wykonawca prosi aby Zamawiający w Formularzu Cenowym wskazał szacunkową 

ilość zapotrzebowania na energię elektryczną zakupioną w okresie od 01.01.2022-

31.12.2022.  

Dopisano szacunkową ilość . Jednocześnie zaznaczamy że w formularzu cenowym – Załącznik nr 3 

prosimy o podanie  ceny jednostkowa za 1 kWh netto.   

18. Wykonawca prosi, aby dla każdego punktu poboru energii elektrycznej osobno, 

Zamawiający wskazał szacunkową ilość zapotrzebowania na energii elektrycznej dla 

okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Suma szacunkowego zapotrzebowania na  

energie elektryczną  dla poszczególnych PPE musi być identyczna jak szacowane 

zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE  w okresie 01.01.2022-

31.12.2022 tj. 1 250 000 kWh. 

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający osobno dla każdego punktu poboru wskazał szacunkową 

ilość.  


