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dot. zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 

38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 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 

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 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 1. 

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). 
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Pytanie nr 2: 

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy” 

 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy zapisów 

umożliwiających Wykonawcy wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji umowy? 

Propozycja zapisów:  

 

„1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca będzie 

przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących z 

Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o 

których mowa w załączniku nr ….. do Umowy.  

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których 

mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich 

danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: 

https://www.................. Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu 

udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim” 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 2. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zapisów umożliwiających Wykonawcy 

wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyska w celu realizacji umowy. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy aktualnie obowiązujących umów. 

 

Zwracamy się z zapytaniem na jaki okres zawarte są aktualne umowy na sprzedaż energii elektrycznej? 

Czy są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony? Jeżeli umowy zawarte są na czas 

nieokreślony to jaki jest okres ich wypowiedzenia? 

Informacje te są niezbędne dla Wykonawcy w celu ustalenia od kiedy będzie możliwa sprzedaż energii 

elektrycznej oraz jakie czynności będą musiały zostać podjęte w trakcie procedury zmiany sprzedawcy? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 3. 

W związku ze utratą możliwości działalności na Rynku Bilansującym GOEE Energia Sp. z o.o. 

dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej, dla nieruchomości Zamawiającego zostały zawarte 

umowy rezerwowe sprzedaży energii elektrycznej. Umowy sprzedaży rezerwowej będą obowiązywały 

do czasu wejścia w życie kolejnej umowy sprzedaży odpowiednio zgłoszonej do operatora przez 

nowego sprzedawcę. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjna?  

 

Odpowiedź na Pytanie nr 4. 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 



Pytanie nr 5: 

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”, § 8 ust. 2,3,4 

 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowych zapisów, ponieważ żaden z Wykonawców nie 

jest w stanie zagwarantować wskazanych przez Zamawiającego zapisów, które mają się znaleźć w 

umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa dystrybucyjna zawarta jest 

pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i tylko te podmioty mają wpływ na 

kształtowanie zapisów umowy. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie przedmiotowych zapisów z umowy 
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