
 

Baborów, dnia 10.02.2014r. 
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”. 
 
Zapytanie 1 – dot. grup taryfowych                                                                                                                                      
Czy podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia grupy taryfowe są obowiązującymi grupami 
czy wymagają zmiany? 
Odpowiedź 1. 
Podane grupy taryfowe nie wymagają zmiany. 
Zapytanie 2 – dot. układów pomiarowo – rozliczeniowych                                                                                            
Czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do procedury zmiany 
sprzedawcy, zdalnej transmisji danych (zasady TPA)? 
Odpowiedź 2. 
Układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do procedury zmiany 
sprzedawcy. 
Zapytanie 3 – dot. wejścia w życie umowy                                                                                                                                 
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do treści SWIZ i projektu umowy zapisów na mocy których, 
zostanie wprowadzona regulacja, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz po zawarciu przez Zamawiającego umów 
dystrybucyjnych”.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zgłoszenia nowej umowy sprzedaży i rozpoczęcia sprzedaży 
konieczne jest obowiązywanie umowy dystrybucyjnej. 
Odpowiedź 3. 
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 
Zapytanie 4 – dot. umów dystrybucyjnych                                                                                                                            
Czy Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na okres obowiązywania kontraktu, objętego 
niniejszym zamówieniem? Jeżeli nie, czy wystąpił do OSD z wnioskiem o ich zawarcie? 
Odpowiedź 4. 
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 
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