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Baborów, dnia 10.09.2014r. 

Znak postępowania: L.dz.P/1787/2014 

 
Numer ogłoszenia: 190815 – 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 nr 1.                                                                                                                                                                                            
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie nr 2.                                                                                                                                                                                           
Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów zamawiającego? 
Odpowiedź 2. 
Aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów zamawiającego jest RWE Polska SA 
 
Pytanie nr 3.                                                                                                                                                                                    
Czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy? 
Odpowiedź 3. 
W punkcie 3.7 SIWZ jest informacja, że jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 
 
Pytanie nr 4.                                                                                                                                                                                     
Czy punkty poboru w taryfie B11 mają układy pomiarowe dostosowane do zasad TPA? 
Odpowiedź 4. 
Wszystkie ppe będące własnością Zamawiającego są dostosowane do zasady TPA. 
 
Pytanie nr 5.                                                                         
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X  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 5. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.  
 
Pytanie nr 6.                                                                                                                                                                            
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii ( miesięczny, dwumiesięczny)? 
Odpowiedź 6. 
Okresy rozliczeniowe są zgodne z Taryfą TAURON Dystrybucja SA. 
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