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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na zakup energii
elektrycznej.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1. Dotyczy pkt. 19, ppkt 4- Wnosimy o modyfikację powyższego:” Rozliczenia za pobraną
energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi
przez OSD”. Uzasadniamy to tym, iż okresy te uzależnione są od OSD i od przekazywania
przez Operatora danych pomiarowych, nie możemy więc gwarantować konkretnych okresów,
ponieważ nie mamy na nie wpływu. Odpowiedź: wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu.
2. Dotyczy pkt 19, ppkt 1 –Wnosimy o modyfikację: „Ceny ulegną zmianie wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego”. Odpowiedź:
wyrażamy zgodę na powyższą modyfikację.
3. Wnosimy o wykreślenie ppkt 1, 2, 3 z pkt 2 – Istotne postanowienia umowy- odnoszą się one
do dystrybucji i jako takie znajdą się w umowie dystrybucyjnej. Odpowiedź: wyrażamy
zgodę na wykreślenie zapisów odnoszących się do dystrybucji
4. Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po
raz pierwszy? Odpowiedź: Obecnie Instytut posiada 3 umowy kompleksowe sprzedaży
energii elektrycznej i swiadczenia usługi dystrybucji z PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie.
Procedura znmiany sprzedawcy dotychczas nie była przeprowadzana.
5. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony?
Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach? Odpowiedź: Umowy obecne są na czas
okreslony do dnia 31.03.2013 r.
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6. Proszę o określenie kto jest w tej chwili sprzedawcą energii elektrycznej w poszczególnych
PPE a kto operatorem? Odpowiedź: Operatorem jest PGE Dystrybucja, natomiast sprzedawcą
jest PGE Obrót.
7. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje
dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE numer licznika dla
poszczególnych punktów odbioru itd.). Odpowiedź: tak

