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         Do Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: „Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we 

Wrocławiu ul. Swojczycka 38” 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNENIA  

DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: Wzoru Umowy kompleksowej. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na wzorze umowy wykonawcy, który zawiera wszelkie 

niezbędne zapisy dotyczące uregulowań związanych z dystrybucją energii? Zapisy umowy dotyczące dostaw 

energii elektrycznej muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa energetycznego oraz 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przygotowany przez wyłonionego wykonawcę wzór umowy 

zawierałby istotne postanowienia umowy przedstawione przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca wnosi o 

wyłączenie wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze umowy wykonawcy, który zawiera wszelkie niezbędne 

zapisy dotyczące uregulowań związanych z dystrybucją energii.  

 



 

 

Pytanie 2 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019r. Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z kogeneracji, która 

zakłada m.in. wyodrębnienie na rachunku za energię elektryczną wysokości opłaty kogeneracyjnej, Wykonawca 

prosi o dodanie w formularzu oferty w tabeli  nr 1 i tabeli nr 2 jeszcze jednego wiersza uwzgledniającego nową opłatę 

za dystrybucje energii o nazwie – „opłata kogeneracyjna”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający uzupełnia zapisy formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ o zapis dotyczący 

„opłaty kogeneracyjnej”. Nowy wzór formularza jest do pobrania na stronie www.itl.waw.pl  

 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Pzp  

(Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 r.  

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

          

             

        _______________________________ 

         Podpis Zamawiającego 

http://www.itl.waw.pl/

