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Brody, 02.12.2013r.

Wykonawcy pobierający
materiały przetargowe
dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa energii elektrycznej”
BZP Numer ogłoszenia: 482248 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013r
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 z .późn. zm.) udziela odpowiedzi na
zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż termin
rozpoczęcia dostaw od 01.01.2014r ze względów proceduralnych nie będzie możliwy do spełnienia
przez żadnego sprzedawcę? Czy zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu
rozpoczęcia dostaw, zgodnie z §8 ust. 1 umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury
zmiany sprzedawcy, podpisaniu umów dystrybucyjnych?
Odpowiedź:
Termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.01.2014 jest możliwy do spełnienia, ponadto
zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z §8 ust. 1
umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, podpisaniu umów
dystrybucyjnych
Pytanie 2:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązania i trybu
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
- od kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres wypowiedzenia
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej
W drodze wyjaśnienia informuje, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania
wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniam, że informacja ta jest
istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych
punktów.
Odpowiedź:
- Przedmiotowe umowy obowiązują od 01.08.2013r. do 31.12.2013r.
- umowy obowiązują do 31.12.2013r.
- umowy zostały podpisane po przeprowadzonej procedurze przetargowej (przetarg nieograniczony)

Pytanie 3:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzona będzie po raz pierwszy?
Odpowiedź:
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz drugi.
Pytanie 4:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone
umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.
Pytanie 5:
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umów.
Pytanie 6:
Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 6 wzoru umowy na zapis o treści: Należności
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich wystawienia. Za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §6 ust. 6 wzoru umowy
Pytanie 7:
Zwracam się z prośbą o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy na zapis o treści: „Wykonawca wstrzymuje
sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię
elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
W ramach wyjaśnień, informuje iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne z
dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust 2
Odpowiedź:
§7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie o treści: „Wykonawca może wstrzymać
sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co
najmniej 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 6
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