
 

Baborów, dnia 07.02.2014r. 
Znak postępowania: L.dz. DA/ 317 /2014 
 
Numer ogłoszenia: 24331 – 2014 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, 
poz. 177) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje poniższą 
treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie”. 
 
Pytanie 1                                                                                                                                                                                 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X I B1X 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? 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. Zamawiający celem uniknięcia  
skumulowania znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy udostępni mu dane otrzymane                 
o zużyciu energii otrzymane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Pytanie 2                                                                                                                                                                                     
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii ?  
Odpowiedź 2.  
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii jest zgodny z Taryfą TAURON Dystrybucja 
SA. 
Pytanie 3                                                                                                                                                                                 
Czy układ pomiarowy dla taryfy B11 jest dostosowany do zasad TPA ? 
Odpowiedź 3.  
Tak. 
Pytanie 4                                                                                                                                                                                      
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jaki jest okres 
wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej ? 
Odpowiedź 4.  
Z PKP Energetyka SA Zamawiającego wiąże umowa terminowa ważna do 31 marca 2014r.  
Pytanie 5                                                                                                                                                                                            
Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana? 
Odpowiedź 5. 
W SIWZ w p. 3.6 szczegółowo informujemy wszystkich Wykonawców o zmianie sprzedawcy. Taką 
informacje umieściliśmy także w załączniku nr 9 do SIWZ. 

 Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
/-/ Tomasz Krupa 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Spółka  z o.o. 
   48-120 BABORÓW ul. Krakowska 1 

tel. centr. (77) 403-69-66 lub 82: wew. 19 Wydział wodociągowy, wew. 22 Wydział 
komunalny, wew. 25 Wydział księgowy – opłaty, Myjnia samochodowa: 784 303 560, 

Pogotowie wod-kan: 606 908 347, www.zukbaborow.pl, e-mail: zuk@baborow.pl  

NIP : 748-000-24-38 
Zarejestrowana pod nr KRS 000010147 w Sądzie Rejonowym w Opolu 

Kapitał zakładowy : 190.000 zł. 
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Baborowie – 32 8866 0006 2001 0000 0185 0001 

http://www.zukbaborow.pl/

