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Strzelin, dn. 16 grudnia 2011 r. 
ZP.271.01-3.2011 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod nazwą: 

„Zakup energii elektrycznej”, 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 

pod nr 422748 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 
 

W dniu 15 grudnia 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych            
z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
udziela się następujących odpowiedzi: 
PYTANIE 1. 
W pkt. 14 SIWZ ppkt. 4 widnieje zapis: 
„Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy zażąda do okazania umowy 
Wykonawcy z Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. do obiektów 
Zamawiającego.”  
Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej 
posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom 
trzecim, w tym także Zamawiającemu. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą                
o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez wykreślenie żądania przedstawienia 
Zamawiającemu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego i zmianę zapisu na złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie będący 
właścicielem sieci dystrybucyjnej posiadaj Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą               
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i zmienia brzmienie pkt 14 ppkt 4 SIWZ na 
następujący: 
4. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy zażąda złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia, że Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, 
posiada umowę z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Operator Systemu Dystrybucyjnego) 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. do obiektów Zamawiającego. 
 
PYTANIE 2. 
W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §9 ust. 1 widnieje zapis: 
„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 
……………… r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków 
przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego 
rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dnie wejścia w życie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji.” 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz na 
konieczność zawarcia umów dystrybucyjnych 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 
obowiązującej umowy oraz wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz 
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po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym 
dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.” 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącej załącznik 
nr 6 do SIWZ. 
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