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Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji 
budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego  
i sygnalizacji świetlnej, ogłoszonego w dniu 07.02.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w 
Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer 
ogłoszenia: 2012/S 25-040524. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona  
w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
 
 
Pytanie:   W związku z ogłoszonym przetargiem znak BZP.271.138.2012.AĆ pn. „Wspólny 

zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek 
organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji 
z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów 
użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”, uprzejmie 
prosimy o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania:  
Pytanie 1: 
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sadów 
potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania 
następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą 
obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę 
powyższych zapisów z § 8 ust. 1 ze Wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej 
czynnej na sprzedaż energii elektrycznej odpowiednio na: „Strony określają, że 
terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy.”  

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów w § 8 ust. 1 wzoru umowy  

sprzedaży energii elektrycznej czynnej. W opinii Zamawiającego zapis w § 8 ust. 1 
wzoru umowy w brzmieniu „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia 
jest dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika” nie narusza zasad obrotu 
gospodarczego. 
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