
 

 

Katowice, 12.07.2022 r. 

L.dz. 863/2022 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez negocjacji pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023 

 

Nr sprawy: SCWiS/2/2022 

 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące ww. 

zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.  zm.) w związku z pytaniami, 

które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące 

specyfikacji  warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do 

Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania z dnia 11.07.2022 r. 

 

Pytanie 1.  

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek 

objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). 

Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 



 

 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 

- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym 

będzie zawierana  umowa sprzedaży energii elektrycznej 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

- numer rachunku bankowego 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający nie ma aktualnie podpisanej umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej. Umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą na podstawie 

niniejszego postępowania będzie pierwszą umową na sprzedaż energii 

elektrycznej.  Aktualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest realizowane w 

oparciu o Umowę na dostarczenie mediów nr 612100150 z dnia 06.08.2021 r. 

zawartej z PGG S.A., dla której  obowiązuje ryczałtowa kwota za świadczone usługi. 

Zamawiający dostarczy niezbędne dokumenty i dane, w których jest posiadaniu, w 

celu przeprowadzenia procedury zgłoszenia nowego sprzedawcy.  

 



 

 

Pytanie 2.  

Dotyczy rozdziału V SWZ oraz § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ „UMOWA (WZÓR)”  

Wykonawca przypomina, że zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w 

IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii 

elektrycznej musi nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży 

energii elektrycznej. W związku z tym aby sprzedaż mogła rozpocząć się z dniem 

01.09.2022r. zgłoszenie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej musiałoby 

nastąpić najpóźniej w dniu 11.08.2022r. Przy terminie składania ofert ustalonym na 

dzień 20.07.2022 r., czasie niezbędnym na ocenę złożonych ofert, terminie 5 dni na 

złożenie podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, czasie kolejnych 5 dni po wyborze najkorzystniejszej 

oferty, po których możliwe będzie zawarcie umowy, już teraz można stwierdzić, że 

czasu na zgłoszenie umowy z uwzględnieniem wymaganych 21 dni będzie 

wyjątkowo niewiele.   

 

Zwracamy się tym samym z wnioskiem o zmianę rozdziału V SWZ oraz § 9 ust. 1 

załącznika nr 5 do SWZ „UMOWA (WZÓR)” na następujące:  

 

„Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r., 

lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących 

umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.” 

 

„1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 1 

września 2022 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie 

obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.” 

 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający nie ma aktualnie podpisanej umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej. Umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą na podstawie 

niniejszego postępowania będzie pierwszą umową na sprzedaż energii 

elektrycznej. Nie ma zatem potrzeby „rozwiązywania aktualnie obowiązujących 

umów” i przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający ma 

podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 

OGL/60021379/C/2022 zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 03.03.2022 r. na 

czas nieokreślony.   

 

Pytanie 3.  

Dotyczy sposobu podpisania umowy  

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

Pytanie 4.  

Dotyczy załącznika nr 2, 3 oraz 4 do SWZ  

Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie załączników do SWZ w wersji 

edytowalnej w pliku word. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści załączniki nr 2 -4 w wersji edytowalnej. 

 


