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Radom, dn. 1 marca 2012r. 
BZP.271.138.2012.AĆ 
 

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. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie 1: Szanowni Państwo, 

Wykonawca, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
Zapytanie 1:  
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, by Wykonawca wyłoniony w 
przedmiotowym postępowaniu zawarł w imieniu Zamawiającego umowy na dystrybucję energii 
elektrycznej?  
 
Zapytanie 2:  
W związku z faktem, że niektóre układy pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiającego nie są 
dostosowane do zasady TPA, Wykonawca, mając na względzie obowiązujące unormowania 
prawne oraz mogące wiązać się z tym problemy z rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, ponownie prosi o doprecyzowanie terminu rozpoczęcia realizacji umowy 
poprzez dodanie warunku o następującej treści: Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 
nastąpi po skutecznym przeprowadzeniu procedury związanej ze zmianą sprzedawcy energii 
elektrycznej i zawarciu umów na usługę dystrybucji energii elektrycznej? 
Niedostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w terminie wejścia w życie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zrodzi po stronie Wykonawcy roszczenie o naprawienie szkody 
wynikłej z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji umowy. 
 
Zapytanie 3:  
W związku z tym, że pierwsza procedura zmiany sprzedawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, trwa 30 dni, Wykonawca prosi o informację, 
czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy w takim terminie, by umowa sprzedaży energii elektrycznej mogła być 
realizowana w planowanym terminie. 
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Odpowiedź:   
Ad. Zapytanie 1. 
 Zamawiający nie będzie wymagał, aby wyłoniony Wykonawca zawarł w jego  

i Odbiorców końcowych imieniu umów dystrybucyjnych, co nie zmienia faktu, iż 
zgodnie z § 12 ust. 3 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej 
„Sprzedawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Odbiorcę końcowego 
z właściwym terenowo OSD, na warunkach technicznych dotychczas 
obowiązujących umów z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących mocy 
umownych oraz grup taryfowych, umów dystrybucyjnych, w szczególności 
przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do 
podpisania, o ile Odbiorca końcowy nie jest już stroną samodzielnych umów 
dystrybucyjnych, w sposób gwarantujący zapewnienie ciągłości dostaw energii 
elektrycznej czynnej do PPE Odbiorcy końcowego”. 

 
Ad. Zapytanie 2. 
 Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, 

umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek 
zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012r. (a w przypadku umów z okresem  
3 – miesięcznego wypowiedzenia lub umów obowiązujących Odbiorcę końcowego - 
Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o. o., w terminie odpowiednio dłuższym 
wynikającym z zawartych umów). Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony 
Odbiorcy końcowego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające  
z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze 
rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie ofertowej. Ryzyko rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 
do niektórych PPE po dniu późniejszym niż 1 lipca 2012r. obciąża wyłącznie 
Wykonawcę i wyłącza jednocześnie jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze  
z tego tytułu. 

 
Ad. Zapytanie 3. 
 Każdy Odbiorca końcowy dostarczy odpowiednie dokumenty będące w jego 

posiadaniu, niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 

 

            Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Rafał Czajkowski 

                                  SEKRETARZ MIASTA 


