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Zapytania dotyczące przetargu na: Zakup energii elektrycznej. 

1. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? 
 
Odp. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest 
zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Czernice Borowe jest ENERGA-
OPERATOR S.A. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. 
 

3. Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana Sprzedawcy dla poszczególnych PPE? 
 
Odp. Procedura zmiany Sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny dla wszystkich 
PPE, z wyjątkiem PPE ujętych w pkt 1.1, pozycja 56 w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pkt 1.1, 
pozycje 20 i 21 w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

4. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru 
energii? 
 
Odp. Aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE:  
- wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest ECOERGIA Sp. z o.o., ul. Zabłocie 23, 30-701 
Kraków, z wyjątkiem PPE ujętego w pkt 1.1, pozycja 56 w załączniku nr 1 do SIWZ, dla 
którego zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz pierwszy  sprzedawcą energii jest Energa-
Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
- wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ jest PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, 00-681 
Warszawa, z wyjątkiem PPE ujętych w pkt 1.1, pozycje 20 i 21 w załączniku nr 2 do SIWZ, dla 
których zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz pierwszy  sprzedawcą energii jest Energa-
Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 
 

5. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników taryfy C1X od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 
elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych. 

        Wójt Gminy Czernice Borowe 

                              /-/  Wojciech Brzeziński 


