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Dotyczy postępowania: ,,Zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z
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W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pltania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art,284 ust.2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku Prawo
zamówień publi cznych (Dz. U. z2019 r. poz.2019 z póżliĄszymi zmianami).
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Lp. Pytanie Odpowiedź
1. SWZ Rozdzial 4 pkt 4.1 ppkt.3), Załącznik nr 7 do SWZ

§6 ust 1

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 póżn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie
Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem
kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na
otrzymywanie informacj i o tych fakturach . P owyższa zgod,a
zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i
dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu
rozwiązaniu Zamawialący otrzyma dokument w momencie
j"go wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko
niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej
dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma równięż
aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o

środowisko naturalne poprzez zmniejszenie
zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie
transportu,

Zgodnie z §6 ust 2 - zńącznik rt 7

SWZ " Wzór umowy"

2. SWZ Rozdział 9 pkt 9.1 ppkt.3)
Prosimy o informację, czy jeżeli umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów
rejestrowych Zunańający zgodzi się, aby załączyć
odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo.

Tak naIeży dołączyć orginał
pełnomocnictwa



1 SWZ Rozdzial 21 pkt 21.5
Informujemy, że na fakturach Wykonawcy wartośó ceny
jednostkowej podawana jest z dokładnością do 5 miejsc po
przeciŃu, natomiast wyliczenie netto, VAT oraz brutto do
2 miejsc po przecinku. Czy takie rozwiązanie jest
akceptowane prz ez Zamawtaiącego?

Tak

4. Załącznik nr 5 do SWZ pkt 4
Cry Zarnawiający udzieli Wykonawcy stosowlego
pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego
zawartęj umowy sprzedży energii elektrycznej do OSD
oraz wykonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD
według wzoru stoso\łanego powszechnie ptzęz
Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe
prosimy o wyjaśnienie, czy Zarlawiający ponosił będzie
odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie
przez OSD?

Przed zawarciem umowy
Wykonawca przedłoży swoją
wersj ę pełnomocnictwa do
akceptacj i Zamaw i aj ąc e go

Załącznik nr 5 do SWZ pkt 6
Informujemy, iż parametry techniczne i jakościowe energii
elektrycznej zgodnie z przepisami Prawa energetycznego

zapewnia Operator Systemu Dystrybucyjnego.
Wykonawca, jako sprzedawca energii nie może ponosić
odpowiedzialno ści za zobowiązemia innego podmiotu. W
związku z powższym zwracamy się z prośbą o
wykreślenie zapisów z dokumentacI i przetargowe j.

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zalączlik nr 7 do SWZ §6 ust 2
Czy Zamawialący ..uqyraża zgodę, aby w przypadku faktur
wystawianych w formie elektronicznej przekazywane były
one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania a przesyłane bezpośrednio na adres e-mail
podany przez Zantawiaiącego ?

Zamaw taj ący dopuszcza.
Adres e-mail:
§ekretariat@szpitaIwrzesnia,lrome.pl;

7. Za|ącznik nr 7 do SWZ §7 ust 3
Za:warte zostało uwarunkowanie dotyczące rozpoczęcia
sprzedŁy energii elektrycznej. Informujemy, że zgodnie z
zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej QRiESD) poszczególnych OSD,
zatwierdzonych przez Prezesa URE, do tozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie
umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy (trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6
ustawy Prawo energetyczne - 2l dni) oraz przyjęcie umowy
do realizacji przez OSD . Nie ma możliwości rozpoczęcia
realizacji zamówienia w dniu wejścia w życie umowy. W
związkl z powższym Wykonawca zwraca się z prośbą o
zmianę przedmiotowego zapisu ,,Umowa wchodzi w życie
z dniem podpisania, jednak rozpoczęcie sprzedaży energii
elektrycznei nastąpi z dniem 01,07.202Ir. |ecz nie

Zgodnie z §1 ust 1 - zŃącznlk nr 7
SWZ " Wzór umowy"
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wcześnięj, niż po poz)tywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umolrry do realizacj| przez
oSD".

8. Zalącznik nr 7 do SWZ §8
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów
dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o
dostosowanie postanowienia do zasady równości stron
stosunku cywilnoprawnego popIzez jego modyfikację do
treści: ,,Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialnośó
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty)". Zaznaczamy, że zapis ten w
obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka zwtązanego z
realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może
negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla
Zatnawiaiące$o .

ZalnawiĄący nie wyraża zgody

o Zalącznik nr 7 do SWZ §8 ust 5
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia
kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi
Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary
umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związk:u z
czym, d\a potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie
wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych
zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata
kwalif,rkowane są do pozostałej działalności operacyjnej
jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g)

Ustawy o rachunkowości, przez pozostńe koszty i
pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i
przychody z:wiązane m.in. z odszkodowaniami i karami.
Kary te na|eży $ąć w księgach rachunkowych, a

odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota
obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względl na
sposób działania systemu biIingowego, Wykonawca nie ma
możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej
automatycZnym potrąceniu,

Zama,wiający każdorazowo
wystawi Sprzedawcy notę
obciąźeniową

10. Załączn.ik nr 7 do SWZ §10 ust 2
Z lwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i
przepisów prawa, Wykonawca zwTaca się z prośbą o
rłprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną
zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia
ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego
zapisu zdania o treści: ,,Ceny energii elektrycznej zostają
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w
życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy"

Zamawiający wymaga
sporządzenia aneksu. który może
wejść w życie z dniem zmiany
przepisów

ll. Wykonawca informuje, że zgodlie z możliwościami
działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą

Zamawiający dopuszcza
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dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane
Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją
"Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że
tŃie rczwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest
akceptowane pt zez Zama:w iai ącę go.

1ż. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa
energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest
podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i
przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób
ustalania danych przez OSD okeślony jest w umowie
dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają
wpłl.wu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych
Zamavłiającego, zgodnie z przepisami przyj mując do
rozliczeń dane przekazanę przez OSD. W związktl z
powyższym zwraca(ny się z prośbą o wyjaśnienie, czy
Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa
energetycznego i aktów rłykonawczych w zakresie
prowadzenia roz|iczęń na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Brak odniesienia do konkretnego
zapisu SWZ wriemożliwia
udzielenie odpowiedzi. Rozl iczenie
będzie odbywało się zgodnie z §5

-" Wzór umowy"

13. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania
opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniorłych
przekazywanych ptzęz Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca
zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych
dotyczących okesu rozliczeniowego/cyklu przekazywania
danych pomiarowych przez OSD. W związku z poryższym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu
przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do
każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi
on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące
(parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem
miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres
rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do
prawidłowei par amętry zaclt r oz|iczei.

Okęsu rozliczeniowego/cyklu
przekazywania danych
pomiarowych w odniesieniu do
każdego PPE występującęgo w
postępowaniu wynosi 1 miesiąc

l4. Zlvracamy się z zapytaniem, czy Zamawiaj ący dopuści
zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Zamawiający dopuszcza

15. Czy załnaulialący ma dla któregokolwiek PPE zawarta
umowę dotyczącą roz7iczenia energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacj i?. Jeśli tak
prosimy o rłyłączenie przedmiotowych PPE z
postępowania.

Nie

16. Informujemy, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemu
Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując do OSD
zgłoszenie o zawarciu umowy sprzedaży, jest zobowiązany

Tak
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do wskazania sprzedawcy rezerwowego, co jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie
dokonania przez Zama-wtającego wyboru sprzedawcy
rezerwowego.. W związku z powyższym, zwracamy się z
zapytaniem czy Zamawiający po wyborze
naj korzystniej szej oferty, na etapie podpisywania umowy
wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego?

17. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania
ofeń. Weekend majowy sprawia, źe Wykonawca ma bardzo
krótki czas na złożenie oferty, Oznacza to, że
przygotowanie poplawnej merytorycznie, a Iakże zgodnej z
Państwa zaleceniami ofefty staje się niezwykle trudne.
Wydłużenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie
odpowiedniej dokumentacji otaz na plzygotowanie treści
oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego,
Dlatego też prosimy o przedłużenie tetminu składania ofert
na dzięń 07 -05 .2021r,

Zarnawiający wyraża zgodę na
przedłużenie terminu składania
oferl na dzień 07 .05 ,2021r,.
Zostanie wprowadzona
modyfikacja SWZ.

l8. Czy Zamawiający wraża zgodę na za,warcie umo\ły w
formie korespondencyj nej ?

ZanawiĄący dopuszcza

19. Czy ZamawiĄący ma zawall.,e umorły lub aneksy w ramach
akcji promocyjnych / programów lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w
terminie okeślonym przez Zamawiającego? Jeżeli tak, to

iaki iest ich okres wypowiedzenia?

Nie

20. Dot, rozdz, 4 pkt 4.1, SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umowy -
Czy ZamawiĄący Wruża zgodę, aby termin płatności
faktur liczony był od daty ich wystawienia?

Nie

ż1. Dot, rozdz,4 pkt 4.1. SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umo\Ąy -

Czy Zamauliający wyrdża zgodę na skrócenię terminu
płatności faktur VAT do 30 dni od daty wystawienia
faktury?

Nie

ż2. Dot. rozdz. 4 pkt 4,1. SWZ i par. 6 ust. 1 wzoru umo\ły -
W przypadku niewyrażenia zgody na 30 dniowy termin
płatności, w związku z postanowjonym pżez
Zamawiającego w}.rnogiem zapewnienia Wykonawc5,
wydłużonego terminu płatności za faktury, tj. 60 dni, w celu
potwierdzenia Państwa pozlywnej kondycji finansowej
uprzejmie prosimy o udostępnienie następujących
dokumentów:
A. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu
Skarbowego (US) otaz właściwego oddziału Zakład.l
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające
niezaleganie z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie
wcześniej nlż trzy miesiące przed datą złożenia takiego
zaświadczenia u Wykonawcy);
B. Sprawozdanie roczne za rok 2020 wraz z opinią biegłego

Zamawiający nie .uqilaża zgody
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rewidenta
C. Sprawozdanie kwańalne za 3Q 2020 (wraz z danymi
porównawczymi tj. za3Q2019 r.

W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji
finansowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, w celu
złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej, czy
Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie
zabezpieczenia na|eż7Ąego $rykonania Umowy na poczet
Wykonawcy w jednej z form:
1) kaucji pienięźnej, w rłysokości wyliczonej zgodnie z
oWU,
2) nieodwołalnej i bezwaruŃowej gwarancj i baŃowej,
płatnej na pierwsze źądanie Spółki,
3) nieodwołalnej i bezwaruŃowej gwarancji
ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki,
4) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze
żądanie Spółki gwarancj i lub poręczenia podmiotu
posiadającego rating finansowy, którego treść
zaakceptowana zostńa przez Spółkę na podstawie
przedstawionych przez Klienta dokumentów
potwierdzaj ących, że przysługuje podmiotowi rating
finansowy nadany mu przez renomowaną agencję

ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's,
BBB- dla Aeencii Fitch.

ż3. Dot. rozdz.6 SWZ i Załącznika nr 1 do SWZ (formularza
ofertowego) - Wykonawca prosi o dodanie do istniejących
zapisów (odnośnie terminu wykonania zamówienia),
zapisu:,,po pozlywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego".

ZanawtĄący dopuszcza

ż4. Dot. rozdz. 7 pkt 7.2, SWZ - Czy Zanawiający uzr'a, żę
Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej jeźeli przedstawi: wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okesie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, Ia rzęcz których dostawy zostały
,rvykonane oraz zńączentem dowodów okeślających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
iednakże przedstawione referencie będa równi

Zgodnte zSWZ

dostaw trwaiących i będą wystawioŁe w I półroczu 2020
roku?

25. Dot. rozdz.'7 pkt 7 ,ż. SWZ - W przypadku braku zgody na
poryższe pytanie, czy Zamavłiający lzla, że Wykonawca
spełnia w/w warunek jeżeli wykaze, źe w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okes

Zgodnie z SWZ
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pro$/adzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub wykonuje na]eżycie:
- co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej, której
wartośó rocma nie była niZsza niż 1800 MWh lub,
- co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej, o wańości
znacznie Wzęl<taczaiącei 3600 MWh

26. Dot, tabeli nr 3.1 Wykaz puŃtów poboru energii -
Wykonawca prosi o informację, kto będzie odpowiedzialny
za wypowiedzenie umów w przypadku, jeśli obecne umowy
wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia
obecnie obowiązuj ących umów?

Obecna umowa nie wymaga
wypowiedzenia

ż7. Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii - Czy w
przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług
dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich
zawarcia?

Umowa pomiędzy Zamawiający m
a Wykonawcą świadczącym usługi
dystrybucji zawańa jest na czas
nieokreślony.

ż8. Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i
Załącznika nr 1 do umo\ły - Czy ZamavłiĄący posiada

dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z
wymaganiami za,wartymi w aktualnych Instrukcj ach Ruchu
i Eksploatacii Systemów Dystrybucyjnych QRiESD)?

Tak

,ro Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i
Załącznika nr 1 do umowy - Czy numery identyfikacyjne
PuŃtów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez
Zamawiającego w wymienionych zńącznikach są zgodne z
numerami Punktów rłyj Ścia umieszczonymi przez
obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących
podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?

Tak

30. Dot. tabeli nr 3.1 Wykaz punktów poboru energii i

Załączrika nr 1 do umowy - Wykonawca zwraca się z
prośbą o udzielenie informacji czy podane przęz
Zamalviającego parametry dystrybucyjne, w szczególności
moce umowne i grupy taryfowe, są zgodne z aktualnyml
umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w
trakcj e zmiany sprzedawcy nie ma możliwości
dokonywania zmiany parametrów technicznych.

Tak

31. Dot. par. 5 ust. 2 wzoru umowy - Czy ZamavliĄący będzie
sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku
przekroczenia ZamawiĄący zapłaci za rzeczywiste zllżycie
energii elektrycznej ?

Zgodnie z §2 ust 6 - załącznik nr 7
SWZ " Wzór umowy"
W przypadku przekroczenia
Zamawiający zapłaci za
rzeczywiste zużycie energii
elektrycznej za cenę określoną w
umowie.

1,, Dot. par. 8 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o

wykreślenie zapisów o karach umownych,
Zulawiający nte v"ryraża zgody

33. Dot. par. 8 ust. 1, 2, 3 i 5 wzoru umowy - W przypadku
niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykreślenie
kar umownych, Wykonawca prosi o: - zmniejszenie kar

Nie
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opisanych w ust. 1 i 2 do 5%, - wykreślenie ust. 3, - zmianę
zapisu w ust. 5, tak aby ewentualne rozliczenia pomiędzy
stronami odbywały się wyłącznie na podstawie noty
obciążeniowei.

34, Dot. par. 10 ust. 3 i 5- Wykonawca wnioskuje o zmianę
istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualna zmiana
ilości punktów poboru mogła być zmieniona w zakresie ł/-
10o% wolumenu podstawowego określonego w SWZ,

Zgodnie zSWZ

35. Czy Zamawiający Wraża zgodę na zmianę rłysokości
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa
nakładających dodatkowę obowiązki związane z zakllpem
praw maj ątkowych lub ceńyfikatami dotyczącymi
efektywności energetycznej (koszty zakupu ceftyfikatów)
1ub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a

dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny
energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w
życie właściwych przepisów.

Nie

36. Dot. par. 1I - Czy Zarnawiający wyaża zgod,ę, aby zmiana
ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany
stawki podatku akcyzowego obowiązywały od dnia wejścia
w życie nowych przepisów i nie wymagały aneksu do
umowy? Przedmiotowe zmiany są wptowadzane na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
do stosowania których jest zobowiązany również
Zamawiający. Stosowanie stawek podatku Y AT czy
podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie
obowiązuiących przepisów prawa.

Zamawialący wymaga
sporządzenia aneksu. któr1 może
wejść w życie z dniem zmiany
przepisów

J/. Czy Zamawiapcy przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji
elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących
danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla
każdego punktu poboru:
- nr NIP,
- adres punktu poboru (miejscowośó, ulica, numer lokalu,
kod, gmina);
_ moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- Operator Systemu Dystrybucyjnego:
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcta oraz okes łrypowiedzenia dotychczasowej
umoWy
- planowane roczne zużycie energii:
- grupy taryfowe;
oraz dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP

Tak
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- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana
jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do
podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić
zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane
skutkiem czego możę być konieczność zakupu energii przez

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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