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SMP/UZP/21210/2019/14/01 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630865-N-

2019 w dniu 02.12.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

Informujemy, że w związku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz 42 

ze zm.), zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak: DRE.WRE.4211.66.18.2018.JCz z dnia 25 

stycznia 2019 zapisy Taryfy OSD w zakresie rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznek 

świadczonych przez OSD, do wszystkich grup taryfowych została wptowadzona opłata 

kogeneracyjna w wysokości 1,58 zł/MWh. Z uwagi na powyższe, prosimy o dodanie ww. 

formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający wprowadza do formularza cenowego opłatę kogeneracyjną. W związku 

z niniejszym zmienia się załącznik nr 7 do siwz, który stanowi załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

Pytanie nr 2. 

Wykonawca zwraca się 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? 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający informuje, że podane parametry są zgodne z aktualnymi posiadanymi 

umowami. Wyjątkiem jest tylko pkt 76 (załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz punktów) Park 

Przemysłowy o nr ewidencyjnym 10/112, w którym zmniejsza się moc umowną do 120 kW 

zgodnie z otrzymanym pismem z PGE Obrót S.A. znak DW/DWWK/2019/N. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, o zmianie danych w załączniku nr 6 do SIWZ. Wprowadzone zmiany 

zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 

 

 


