
 

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                                                                                                                                                                                   
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania 
dotychczasowych umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej 
wskazanej w Zał. Nr 9 do SIWZ w poz. 69-73 
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy 
-okres wypowiedzenia 
-czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej 
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja istotna w związku z koniecznością oszacowania 
realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 
Odpowiedź 1                                                                                                                                                                          
Zamawiający wypowie umowy kompleksowe (zawarte na czas nieokreślony) w terminie wskazanym                        
w umowie, pozwalającym na zakup energii elektrycznej od 01.04.2013 r. Zgodnie z zapisem w  SIWZ p. 3.6 
informujemy, że Zamawiający nie podpisywał aneksów do umów w ramach prowadzonych przez 
dotychczasowego sprzedawcę energii akcji lojalnościowych ani akcji promocyjnych. 
Pytanie 2                                                                                                                                                                                 
Zwracamy się z prośbą o podanie, kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 
Odpowiedź 2 
Pomimo tego, że pytanie złożone przez Wykonawcę wykracza poza zakres koniecznej informacji (informacja 
o dotychczasowym Sprzedawcy konieczna jest przy dokonywaniu stosownego zgłoszenia umowy) 
Zamawiający uprzejmie informuje, że dla umów rozdzielonych sprzedawcą jest PKP Energetyka SA, dla 
umów kompleksowych – TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 
Pytanie 3                                                                                                                                                                                  
Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy IRiESD OSD – 
wzór pełnomocnictwa. 
Odpowiedź 3 
Załącznik nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ pozostanie bez zmiany. 
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