Poznań, dnia 04.03. 2014r.
ET.2.212.10.2014
INFORMACJA O PYTANIACH
Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 nr
907 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą - dostawa energii elektrycznej z
sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla
Oddziału Golęcin w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje o treści przekazanych w niniejszym
Postępowaniu pytań i odpowiedzi na te pytania:
„ Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektryczne od dnia 01-04-2014r,
jednakże zaznaczamy, iż w celu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca musi wykonać
szereg czynności w celu wdrożenia sprzedaży a w tym przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy w
OSD, z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, którą określa Operator Systemu
Dystrybucyjnego w swoim IRiESD i jest to:
- w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy 21 dni
- w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy 21 dni. Uwzględniając, zatem że umowa zostanie
podpisana ok. 15-20 lutego 2014, czyli już po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na
01-04-2014 który upływa w dniu 07-02-2014r, a Zamawiający musi jeszcze uwzględnić czas dla
Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, złożenie ewentualnych wypowiedzeń
umowy jak i uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy, wnioskujemy o datę rozpoczęcia sprzedaży co najmniej od 01-05-2014r, a co za tym idzie
dodanie zapisu do umowy:
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia ……………………….. r.
do dnia ……………………………. r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru
energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów
sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyra za zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian do treści projektu umowy w
niniejszym postępowaniu.
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