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Dotyczy: Poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu

nieograniczonego pn.:" Dostawa energii elektrycznej i swiadczenie ustug dystrybucji energii

elektrycznej dla Gminy Ostrowek oraz jednostek organizacyjnych"

Pytanie 1 Wykonawca zwraca sie_ z prosbq o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiaja.cego

parametry dystrybucyjne -w szczegolnosci moc i grupa taryfowa, sq zgodne z aktualnymi umowami

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzaja.cymi mozliwosc ^wiadczenia ustug dystrybucji,

wydanymi przez wtasciwego OSD?. Jednoczesnie wskazujemy, ze zmiana parametrow

dystrybucyjnych moze wicjzac si§ z koniecznoscia. poniesienia dodatkowych optat, zgodnie z

zatwierdzona. przez Prezesa URE Taryfa. dla ustug dystrybucji energii elektrycznej wtasciwego OSD. W

zwia.zku z powyzszym Wykonawca zwraca SJQ z prosba. o wprowadzenie zapisu naste.puja.cej tresci: „

W przypadku, gdy zmiana parametrow dystrybucyjnych wiqzac SJQ be_dzie z koniecznosciq ponoszenia

dodatkowych optat, zgodnie z taryfq OSD, Zamawiajqcy zobowiqzany be.dzie do ich uiszczenia".

Zamawiaja.cy odpowiada:

Zamawiaja.cy potwierdza zgodnosc podanych parametrow dystrybucyjnych i posiada swiadomosc
roznicy stawek optat dystrybucyjnych dla poszczegolnych grup taryfowych, zgodnie z zatwierdzonym
cennikiem OSD na rok 2018 . Zamawiajqcy wprowadza w/w zapis w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ

Pytanie 2. SIWZ Rozdziat III ust.5. Zwazywszy na tresc informacji o procedowanej zmianie taryf, w

celu prawidtowego skalkulowania wartosci zamowienia, uprzejmie prosimy o wskazanie szacowanej

ilosci energii w rozbiciu na poszczegolne strefy czasowe dla kazdego punktu poboru energii, ktory nie

jest rozliczany catodobowo - z uwzgle_dnieniem taryf przewidywanych do stosowania od 1 stycznia

2018r. Informujemy jednoczesnie, ze dokona wtasciwej wyceny przedmiotu zamowienia nie bedzie

mozliwe z pominie.ciem danych, o ktorych mowa powyzej. Wskazujemy rowniez na stanowisko KIO,

przedstawione w wyroku z dnia 18 maja 2015r. (sygn. AK: KIO 897/15), z ktorego jasno wynika, ze

obowiqzek zamawiajqcego jest podje.cie wszelkich mozliwych srodkow w celu wyeliminowania

elementu niepewnosci wykonawcow co do przedmiotu zamowienia, poprzez maksymalnie

jednoznaczne i wyczerpuja.ce okreslenie przedmiotu zamowienia.

/nmawiajqcy odpowiada:

Zamawiaj^cy podat w Zata.czniku nr 4 do SIWZ zuzycie energii w rozbiciu na strefy taryfowe.

Pytanie 3. Zata.cznik nr 1 do SIWZ pkt 1. Tabela do wyliczenia oferty. Wykonawca zwraca si§ z prosba.

o dostosowanie przedmiotowego zata.cznika w sposob umozliwiaja.cy ztozenie oferty na

kompleksowa. dostaw^ energii. W zwiqzku z tym, iz Wykonawca zobowi^zany jest do wyliczenia

oferty dla Zamawiaja.cego zgodnie z obowia.zuja.ca. taryfa. dla ustug dystrybucji konieczna jest zmiana



sposobu obliczenia oferty. Zasada jawnosci poste.powania wymusza na Wykonawcy podanie stawek

cen optat dystrybucyjnych, tak aby Zamawiaja.cy miat mozliwosc sprawdzenia prawidtowosci

dokonanych obliczeri oferty. Podanie stawek optat dystrybucyjnych zdaniem Wykonawcy zabezpieczy

rowniez interes Zamawiaja.cego przed ewentualnym zaskarzeniem wyboru oferty ze strony innych

Wykonawcow. Wykonawca prosi o wyrazenie zgody na zmiane., w taki sposob, ze zaproponowany

zata_cznik dodac do oferty jako kolejny zatqcznik - FORMULARZ CENOWY( wzor w zata_czeniu do

zapytah). Brak wyrazenia zgody na zmiane. formularza be.dzie skutkowato niemozliwoscia. ztozenia

oferty przez Wykonawce..

Zamawiajqcy odpowiada:

Zamawiaja,cydodaje do SIWZ zatqcznik 8-FORMULARZ CENOWY i zmienia zata,cznik nr 1-formularz
oferty

Pytanie 4. Zata_cznik nr 1 do SIWZ pkt 1, Zata_cznik nr 4 do SIWZ oraz nr 5 do SIWZ pkt. 19 Wykonawca

informuje, iz zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z ktorym

,,przedmiot zamowienia opisuje si? w sposob jednoznaczny i wyczerpuja.cy, za pomoca, dostatecznie

doktadnych i zrozumiatych okresleri, uwzgl^dniaj^c wszystkie wymagania i okolicznosci mogqce mice

wptyw na sporza.dzenie oferty". W zwiqzku z powyzszym oraz zapisem w p. 16 IPU prosimy o

jednoznaczne wskazanie w Formularzu oferty/formularzu cenowym grup taryfowych, mocy

umownych oraz szacowanego zuzycia z wyszczegolnieniem podziatu na strefy. Dokumentacja

przetargowa zawierac powinna jednoznaczne, wyrazne i precyzyjne dane dotycza.ce zamowienia.

Maj^c na wzgle_dzie powyzsze, prosimy o odpowiednie dostosowanie zatqcznikow.

Zamawiajqcy odpowiada:

Zamawiajqcy podaje w zata.czniku nr 8 - formularzu cenowym liczbe. PPE w poszczegolnych grupach

taryfowych, ta.czne zuzycie energii, tqczn^ moc umowna_ w poszczegolnych grupach taryfowych. W

zwiqzku z powyzszym ulega modyfikacji SIWZ : zat^cznik nr 1 - formularz ofertowy oraz do SIWZ

dodaje sie. zatcjcznik nr 8 - formularz cenowy.


