
Tarnów, dnia 25 listopada 2010 r.

Sygnatura ……………………….

Wyjaśnienia treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Działając w oparciu  o art.  38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.) przekazuję  treść  zapytań  do 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami  w  postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawa energii  elektrycznej do 
budynku  Mościckiego  Centrum  Kultury  oraz  pomieszczenia  gospodarczego  w  2012 
roku”. 

Pytanie 1. 

W punkcie XIII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) 
prosimy  o  dopisanie  kolejnego  podpunktu  o  następującej  treści:  „Ceny  ulegają  zmianie 
wyłącznie  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT lub  ustawowej  zmianie 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym”.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu.

Pytanie 2. 

W punkcie XIII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) 
wnosimy  o  doprecyzowanie  zapisów  objętych  punktem  9  przez  nadanie  w/w  punktowi 
następującego brzmienia:  „Wykonawca  nie  poniesie  odpowiedzialności  za  niedostarczenie 
energii elektrycznej ze swojej winy na skutek: …”.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu.

Pytanie 3. 

W punkcie XIII SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) 
prosimy o  dopisanie  w punkcie  7  co  następujące:  „Umowa wchodzi  w życie  w zakresie 
każdego  punktu  poboru  z  dniem  …..  r.,  lecz  nie  wcześniej  niż  po  pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź: 

W związku z tym, iż obecna umowa zawarta jest na czas określony 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 
Zamawiający wymaga, aby kolejna mowa musi weszła w życie z dniem 01.01.2012 r. 



Pytanie 4. 

Czy posiadają Państwo obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umowę na sprzedaż i 
dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po 
raz pierwszy?

Odpowiedź: 

Obecna umowa zawarta z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A jest umową 
kompleksową (dostarczanie energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji).
Podpisana umowa była wynikiem postępowania przetargowego na dostawę energii 
elektrycznej w 2011 r. przeprowadzonego w 2010 r. 
Procedury zmiany sprzedawcy energii nie były do tej pory przeprowadzane.

Pytanie 5. 

Czy obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? 
Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?

Odpowiedź: 

Obowiązująca umowa jest zawarta na czas określony na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy).
3. Autor pytań.
4. a/a


