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Do wszystkich Wykonawców nr post.: GBO.271.16.2013 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GBO.271.16.2013 w trybie 

przetargu nieograniczonego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy 

Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO” 

 
WYJAŚNIENIE 

 
treści SIWZ 

 
 

Gmina Przyłęk działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk 

i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”. 

 
Pytanie 1. 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak: 

- 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 1. 

Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże niezbędne dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

 

 

 



Pytanie 2. 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? 

Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki, 

- numer NIP, 

- numer REGON, 

- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów), 

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

- przeznaczenie punktu poboru, 

- grupa taryfowa, 

- kod FPP,  

- roczny wolumen energii elektrycznej, 

- numer licznika, 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy, 

 

Odpowiedź 2. 

Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże w wersji elektronicznej Excel 

niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy:  

- dane Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, 

- nazwy i dokładne adresy wszystkich punktów poboru energii, 

- grupa taryfowa, 

- planowane zużycie roczne, 

- numer licznika lub nr PPE, 

- numer ewidencyjny, 

Zamawiający aktualnie posiada kompleksowe umowy na sprzedaż i dystrybucję energii 

elektrycznej, zatem ewentualna zmiana sprzedawcy będzie odbywała się po raz pierwszy. 

 

 
 

 

………………………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


