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Strzeleczki, dnia 27 stycznia 2023 roku 

IR.IV.271.1.2023.MM 

 

Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dot. postępowania pn.: ,,Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz 

zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023” 

 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących 

odpowiedzi na zapytania wykonawców: 

Pytanie 1:  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: 
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- 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:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej.  

 

Pytanie 2: Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie terminu rozpoczęcia 

realizacji zamówienia.  

Wykonawca wskazuje, że rozpoczęcie sprzedaży od dnia podpisania umowy nie jest możliwe 

Odpowiedź:  

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to 01.03.2023 r. 

 

Pytanie 3: Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie rozdziału XX SWZ dotyczącego 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą bezpośrednio 

czynności związane z realizacją umowy wraz z przedstawianiem na żądanie Zamawiającego 

dowodów zatrudnienia 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisów rozdziału XX SWZ . 

 

     Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji 

warunków zamówienia.  
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