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Tuchów, 30.06.2020r. 
L.Dz. DIR/435/ŁN/P/ZP11-20/06/2020/755 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-11/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. Znak postępowania 
ZP-11/20. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytania 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii 
elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”.  
 
Pytanie 1. 
SIWZ rozdz. 3 ust 3 - Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne Wykonawca 
odpowiada za standardy jakościowe obsługi natomiast za dotrzymanie standardów jakościowych 
energii elektrycznej odpowiada OSD,  przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o 
świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 
OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisu do 
obowiązujących przepisów lub jego usunięcie. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wykreślił kwestionowany przez Państwa zapis SIWZ. 
 
Pytanie 2. 
SIWZ rozdz. 3 ust 4 – Zamawiający podał w przypadku grupy taryfowej B23 szacunkowe zużycie w 
rozbiciu na dwie strefy zamiast na trzy, grupa taryfowa B23 jest trójstrefowa: szczyt 
przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny doby. W celu prawidłowego 
skalkulowania wyceny prosimy o uzupełnienie danych. 
 
Odpowiedź: 

Szacunkowe zużycie energii dla grupy taryfowej B23 to 2 057 200 kWh, przy czym zużycie 
energii: 

 w szczycie przedpołudniowym wynosi 350 000 kWh 



 w szczycie popołudniowym wynosi 185 000 kWh 
 w pozostałych godzinach doby wynosi 1 522 200 kWh 

 
 
Pytanie 3 
SIWZ rozdz.15 (IPU) ust. 19 - Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego 
i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem 
odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD, 
Wykonawca w procesie fakturowania opiera się wyłącznie na danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Prosimy o usunięcie zapisu. 
 
 Odpowiedź: 
Zapis wskazuje precyzyjnie, że dane do fakturowania będą pozyskiwane przez odczyt zdalny bądź 
przez bezpośrednie odczytanie licznika przez inkasenta OSD. W obydwóch przypadkach dane do 
fakturowania będą pozyskane od OSD. Zapis ma charakter informacyjny, a Zamawiający nie widzi 
sprzeczności pomiędzy proponowanym zapisem umowy, a przepisami Prawa energetycznego i aktów 
wykonawczych. 

 
Pytanie 4 
SIWZ rozdz.15(IPU) ust.  29 -Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów 
prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną 
zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie 
do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez 
konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie kwestionuje związania stron przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, 
natomiast zapis dotyczący renegocjacji umowy ma na celu dopasowanie zapisów umowy do 
zmieniających się warunków otoczenia legislacyjnego. Dla przykładu wprowadzenie nowych 
obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 
energetycznej nie znajdzie prostego przełożenia na zapisy umowy, gdyż składnik ten jest tylko 
ułamkową ceny.  

Z powyższych względów Zamawiający zdecydował pozostawić w niezmienionej formie i treści 
kwestionowany zapis.  

 
Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
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