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Rzeszów, dnia 11.12.2019 r. 
OR-IV.272.1.46.2019                                                                                
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi 
na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie 1 
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 dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia 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.” 
 
Pytanie 2 
SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 3 
W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje parametry „Dotychczasowa grupa 
taryfowa” i „Zamawiana Grupa taryfowa”, dlatego też informujemy, że na etapie przetargu 
Wykonawca nie ma możliwości zmiany parametrów dystrybucyjnych. W przypadku chęci 
dokonania jakichkolwiek zmian, Odbiorca może zgłosić się do Sprzedawcy odrębnym 
zgłoszeniem po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. W związku z powyższym, jeśli 
zmiana grupy taryfowej w pkt 3 i 6 tabeli nastąpi na dotychczasowej umowie Wykonawca 
wyceni taryfę C11. W przypadku, gdy zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po 
podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyceniona zostanie taryfa C21 
i C22a. W celu złożenia prawidłowo skalkulowanej oferty prosimy o potwierdzenie 
poprawności danych zgodnie z zawartymi umowami. 
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Odpowiedzi/ wyjaśnienia: 
 

Ad 1. 
Po dokonanej zmianie treści SIWZ z dnia 11.12.2019 r. podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne  
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. Zamawiający dokonał 
odpowiedniej zmiany treści SIWZ, polegającej m.in. na dodaniu w rozdz. III pkt 3, „Informacje 
dodatkowe” zdania: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się 
będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich uiszczenia”. 
 
Ad 2. 
Zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z wybranym  
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą. Po dokonanej zmianie treści SIWZ z dnia 
11.12.2019 r. podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc 
umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz 
dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez 
właściwego OSD. 
 
 


