
 

 

          

                     Chorzów, dnia  12.04.2011r. 

   

  Sygn. ND/DZ/ 1121 /2011 

 

                         

 

Dotyczy:  przetargu    nieograniczonego   na   „Dostawę   energii   elektrycznej   do  

        Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od VI.2011r. do V.2012r.”,  

                                         nr sprawy – WI/182/2011. 

 

 

   W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym przetargu 

nieograniczonego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam: 

 

  Pytanie 1 

Dotyczy: Terminu wejścia w życie umowy dla punktu poboru energii – stacja 

trakcyjna „Środula”. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących wejścia w życie przyszłej umowy 

sprzedażowej dla ppe – stacja trakcyjna „Środula”, która w chwili obecnej posiada 

umowę kompleksową, a co za tym idzie po rozwiązaniu jej przez Państwa, będzie 

miała przeprowadzoną procedurę zmiany sprzedawcy (pzs) po raz pierwszy, tj. 30 

dni miesiąca kalendarzowego (wg IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego), 

co może skutkować pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy na 

termin późniejszy niż 01.06.2011r. 

Propozycja zmian: 

„Umowa wchodzi w życie 01.06.2011r. za wyjątkiem punktów poboru energii 

elektrycznej dla których procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana 

pierwszy raz, dla tych punktów poboru energii wejście w życie umowy nastąpi z 

dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych bądź 

sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą i dostosowaniem układów 

pomiarowo-rozliczeniowych do sprzedaży na zasadach TPA, lecz nie wcześniej niż 

wejście w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji”.  

Nasz komentarz: 

Powyższy zapis określający wejście w życie  przyszłej umowy sprzedażowej 

pozwoli Wykonawcy zachować  wymagane przez OSD terminy dla 

przeprowadzenia pzs, dla ppe które będą przechodzić przedmiotową procedurę po 

raz pierwszy. Jednocześnie dany zapis nie koliduje z wejściem w życie przyszłej 

umowy sprzedaży dla pozostałych ppe objętych przedmiotem zamówienia, które są 

już na oddzielnych umowach sprzedaży i osobnych umowach o świadczenie usług 

dystrybucji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany zapisów przyszłej umowy 

sprzedażowej i dokonuje zmiany brzmienia § 7 ust. 1 Okres obowiązywania 

umowy (Wzór umowy – załącznik nr 8). 
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 W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający 

dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 

8 – Wzór umowy (§ 7 ust. 1). 

 

Jednocześnie mając na względzie wymogi zawarte w Rozdziale 10 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwracamy się o potwierdzenie otrzymania 

niniejszego pisma na adres e-mail: u.nawrot@tram-silesia.pl, z adnotacją 

„otrzymano dnia .................”. 

 

 

Załącznik: 

1. Wzór umowy § 7 ust. 1. 

 

 

 

        Zatwierdził: 

       Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Tadeusz Freisler 

 

       Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

        Bolesław Knapik 
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Wzór umowy                                                                                                        Załącznik nr 8 

 

. 

. 

. 

. 

 

§ 7.  Okres obowiązywania Umowy 

 

 

1.  Umowa wchodzi w życie z dniem 01.06.2011r. za wyjątkiem stacji trakcyjnej „Środula”,  

     dla której procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana pierwszy raz. 

     Dla tego obiektu umowa wejdzie w życie z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej  

     Umowy kompleksowej z poprzednim sprzedawcą, lecz nie wcześniej niż przed  wyłączeniem     

     tej stacji do aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

     Umowa zostaje zawarta do dnia 31.05.2012r. 

 

 

 

 

 

Uwaga: Załącznik nr 8 „Wzór umowy” § 7 ust. 1 należy zaparafować przez uprawnionego  

  Przedstawiciela Wykonawcy i dołączyć do oferty.  


