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Wg rozdzielnika 
 

 

Dot. postępowania na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
 (Nr procedury SPSSZ/38/D/2018) 

 
 
 

     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.  
 
1. SIWZ Rozdział IV - Opis Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzie-

lenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności 

moc umowna, przyłączeniowa i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybu-

cyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wy-

danymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybu-

cyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwier-

dzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD i 

może zostać zmieniona w okresie obowiązywania nowej umowy. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, 

gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodat-

kowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź: zmiana mocy umownej od 01.11.2018r do poziomu 1200kW   
 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty  pkt. 1 lit a) - W celu prawidłowego skalkulowania 

wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat sza-

cowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla punktu poboru energii 

elektrycznej. 

Odpowiedź: szczyt przedpołudniowy    860MWh 
              szczyt popołudniowy         450MWh 

 pozostałe godziny            2390MWh 
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         Razem  3700MWh  ( 3,7 GWh ) 
 

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty  pkt. 1 lit. c) - Wykonawca wnosi o jednoznacznie 

określenie terminu płatności faktury np. ...... dni od daty wystawienia faktury. 

Odpowiedź: do 60 dni 
 

4. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 5 – Formularz Oferty – zwracamy się z prośbą o wykreślenie 

punktu, gdyż nie dotyczy zamówienia na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świad-

czenia usługi dystrybucji. 

Odpowiedź: Wyżej wymieniony punkt zostaje wykreślony. 
 

5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, zawie-

ranej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim Sp. z o.o. 

w Grodzisku Mazowieckim, a wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące za-

bezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe oraz zapisy dotyczące usta-

nowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Nie. Pozostają zapisy SIWZ. 
 

6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy 

drogą korespondencyjną. 

Odpowiedź: Tak. 
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