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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Usługę kompleksową polegająca na świadczeniu dostawy energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi 

przesłania i dystrybucji energii elektrycznej."Numer ogłoszenia: 91693 - 2015 

 

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi 

przez Zamawiającego, które należy uwzględnić. 
 
W związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do dnia  03.07.2015r. do godz: 10:00.Otwarcie nastąpi dnia 03.07.2015r. Oogodz: 12:00. 
 

Pytanie1 

W rozdziale I ust. 1 pkt 1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

jednoznaczne określenie wartości prognozowanego zużycia. W tabeli Zamawiający określił szacunkowe 

zużycie 1480 MWh na okres 24. m-cy, natomiast w wyjaśnieniu Zamawiający podał tę wartość na rok 

Proszę również o ewentualne uwzględnienie zmian w odpowiednich zapisach SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy. 

Pytanie2 

W rozdziale I ust. 1 pkt 4 SIWZ. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

usunięcie przedmiotowego zapisu. W związku z zapisami rozdziału XVI SIWZ, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt umowy, który zawierał będzie obowiązujący regulamin wykonywania umów 

kompleksowych Wykonawcy z zapisami regulującymi prawa i obowiązki Wykonawcy, między innymi 

gwarancje wykonywania dostaw oraz wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 

W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „średnie usługi 

dystrybucji dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie" lub dokonanie stosownej jego 

poprawy. 

Zamawiający zmienia  zapis na : „ usługi  dystrybucji dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda 

Chodźki w Lublinie" 
Pytanie 4 

W rozdziale XVIII ust. 17 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu do treści: „W przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi Zamawiającego na jego pisemny 

wniosek przysługuje prawo bonifikat według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. Nr 189, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

Zamawiający wyraża zgodę na  powyższą zmianę. 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę jednostek rozliczeniowych w 

formularzu. Cena jednostkowa Sprzedawcy jak również poszczególne składniki ceny usług dystrybucji w taryfach 

zatwierdzonych przez URE dla grupy taryfowej B22 podane są w jednostkach MWh. W związku z powyższym 

Wykonawca prosi o zgodę na dokonanie zmian zgodnie z poniższą propozycją. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na  powyższą zmianę. 

Zmieniony SIWZ oraz zmieniony załącznik nr 2 w załączeniu. 


