
W dniu 22.10.2012 wpłyn ęły do Zamawiaj ącego nast ępujące pytania i wnioski, 

na które udzielono odpowiedzi. 

 

1. Wnosimy o zmianę par. 1 ust. 4: „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. 

od 1.01.2013 do 31.12.2013 jednak wchodzi w życie nie wcześniej niż po 

pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.” 

Ad. 1.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 1, ust. 4. 

 

2. Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na 

sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana jest po raz pierwszy? 

Ad. 2. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii 

elektrycznej. Zamawiający nie przeprowadzał jeszcze procedury zmiany 

sprzedawcy. 

 

3. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy dla każdego 

punktu poboru wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy? 

Ad. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty 

potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

 

4. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas 

określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach? 

Ad. 4 . Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji zawarta jest na czas nieokreślony z 

1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa Sprzedaży Energii 

Elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2012 z 1 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

5. Proszę o określenie kto jest w tej chwili sprzedawcą energii elektrycznej w 

poszczególnych punktach PPE. 

Ad. 5.  Sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o. 

 

6. Wnosimy o następującą modyfikację par. 6 ust. 4: ”Przez datę zapłaty rozumie się 

datę uznania rachunku Wykonawcy” 



Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 6 ust. 4. 

 

 

7. Dodatkowo wnosimy o dodanie punktu do par. 5 o następującej treści : „ Zmiany 

w zakresie cen są dopuszczalne również w przypadku zmian w przepisach 

prawnych dotyczących podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków 

związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej 

wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w 

razie zmiany taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. W takich przypadkach ceny za 

energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie 

korekcie o  wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje 

Klienta na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie 

Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii 

elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w 

życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawie ich 

korekty” 

Ad. 7.  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie punktu do par. 5. Warunki zmiany 

umowy zawarte są w rozdz.  XXIV SIWZ oraz w pkt. IV.3 Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

8. Wnosimy o podanie informacji czy Zamawiający sam przeprowadzi procedurę 

zmiany sprzedawcy? Jeżeli nie, to czy Zamawiający udzieli Wykonawcy 

stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach 

związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży? 

Ad. 8. Zamawiający nie będzie sam przeprowadzał procedury zmiany sprzedawcy. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 

reprezentowania przed OSD. 

Gliwice 23.10.2012    

 


