
 

Włodawa, 6 maja 2011 r. 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym 

 

Treść zapytania nr 3 do przetargu wraz z wyjaśnieniami  

Nr sprawy: ZP/PN-1/11 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż energii elektrycznej dla 

punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o.  we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 

Euro” wpłynął 05.05.2011 r.  wniosek o wyjaśnienie i modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujących kwestiach.  

Pytanie 1: 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 02.05.2011 r na pytanie nr 1 z dnia 08.04.2011, informujące że 

układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w obiektach we Włodawie w grupach taryfowych B nie są 

dostosowane do zasady TPA zwracamy się z pytaniem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi czy w związku 

z powyższym: 

- zamawiający dostosuje układy pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt, który może wynieść ok. 100 000 zł, 

oraz 

- podanie terminu, od którego możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zamówienia.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający dostosuje układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w obiektach we Włodawie w grupach 

taryfowych B na własny koszt. 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia poprzedzone wyborem oferty najkorzystniejszej i wyłonieniem Wykonawcy, 

z którym zostanie podpisana umowa,  nastąpi po wypowiedzeniu obecnie obowiązujących kompleksowych umów 

na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, dla których okresy wypowiedzenia wynoszą w zależności od 

konkretnej umowy jeden lub dwa miesiące oraz po dostosowaniu (jeżeli zaistnieje taka konieczność) układów 

pomiarowo-rozliczeniowych w grupach taryfowych B.  

Z uwagi na fakt, że procedura zmiany Sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy w Spółce, Zamawiający 

nie jest w stanie podać rzeczywistego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wszystkie wymagane 

czynności przy zmianie Sprzedawcy energii Zamawiający zobowiązuje się wykonać bez zbędnej zwłoki. 
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