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Wykonawcy będący uczestnikami postępowania 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług 

dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie. 

 

1. Pytanie 
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż  

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory 

umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z tym 

zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą 

na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, pod warunkiem, iż wzór umowny nie będzie pozostawać w sprzeczności z projektem 

Umowy kompleksowej, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

2. Pytanie 
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi 

umowami  oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów 

dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie 

z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego 

OSD. 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 dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany 

będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Podane przez Zamawiającego informacje na temat parametrów dystrybucyjnych w tym moce 

umowne oraz grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami z wyjątkiem mocy umownej dla 

punktu poboru 80807600 dla którego Zamawiający zmniejszył moc umowną z 150 kW na 140 kW. 

Dopuszczam proponowany zapis w umowie o treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów 

dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą 

OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 
 

3. Pytanie 
Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek 

stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD  

zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą 

Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie 

URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą  o dodanie zapisu o treści: „Ceny i 

stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy 



OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia 

wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Dopuszczam proponowany zapis dotyczący zmiany cen i stawek z tytułu dystrybucji o treści:  

„Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany 

Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia 

wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”  
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