
Zapytania i odpowiedzi z dnia 08.06.2012r. do postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej do jednostek 

organizacyjnych Gminy Belsk Duży” 

Pytania : 

1. W rozdziale IV SIWZ  - Termin wykonania zamówienia , zamawiający ustala termin 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na 01.07.2012r. natomiast termin złożenia 

ofert na 12.06.2012r. Uprzejmie informujemy, że w pierwsza procedura zmiany 

sprzedawcy trwa 30 dni natomiast każda kolejna 14 dni. Termin rozpoczęcia 

sprzedaży określony  przez Zamawiającego jest nie możliwy do spełnienia przez 

wykonawcę. 

2. W załącznikach do SIWZ nr 6 projekty umów w § 5 . Z uwagi na możliwość zmiany 

przepisów przez ustawodawcę w czasie obowiązywania Wykonawca zwraca się z 

prośbą o dodanie kolejnego ust. 4 o następującej treści : „W przypadku zmiany 

Ustawy oraz przepisów wykonawczych , wprowadzających dodatkowe obowiązki 

związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami  dotyczącymi efektywności 

energetycznej , ceny energii elektrycznej o których mowa w § 5 ust.1  mogą ulec 

zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami , od dnia ich wejścia w życie”. 

3. W załącznikach do SIWZ nr 6 projekty umów w § 9 ust.1 widnieje zapis : „Strony 

ustalają , że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi  od dnia …………….r. 

jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której 

dotychczas zamawiający kupował energie elektryczną oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy  u OSD. Z uwagi na konieczność 

zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji energii z właściwym  OSD 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji   

przedmiotowego  zapisu : „Strony ustalają że rozpoczęcie sprzedaży energii 

elektrycznej nastąpi od dnia …………r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu 

wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o 

świadczenie usług dystrybucji  oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowo – 

rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.   

4. Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych 

/programów lojalnościowych , które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy 

sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak  - jakie są terminy 

wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych. 

5. Czy  Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na 

umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ? 



Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy 

na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia. 

Ad.1. 

Termin wykonania zamówienia jest jasno i szczegółowo określony w SIWZ  pkt IV. W związku 

z tym Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści tego zapisu. 

Ad.2. 

Zamawiający nie zamierza dodawać kolejnego zapisu do § 5 załącznika nr 6 do SIWZ . 

Ad.3. 

Zamawiający nie zamierza modyfikować treści w § 9 załącznika nr 6 do SIWZ. 

Ad.4. 

Zamawiający nie posiada zawartych tego typu umów. 

Ad.5. 

Informacja dotycząca umów sprzedaży i dystrybucji Zamawiającego zawarta jest w pkt. III 

ppkt 5 SIWZ. 
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