
 

Warszawa, dnia 26.11.2020 r.  

Nr postępowania: DAG-251-10/20 

            

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na 

pytanie zgłoszone przez Wykonawcę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w postępowaniu o nazwie: „Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum 

Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” (nr postępowania: DAG-251-10/20). 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału  

w postepowaniu o którym mowa w rozdziale 5.2. pkt 1 lit. B SIWZ, w momencie gdy w celu 

wykazania jego spełnienia Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu umowy  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej dla 

w/w obiektu Zamawiającego ?  

Wykonawca informuje że w wyżej wymienionej umowie łączącej Wykonawcę oraz OSD, 

znajdują się zapisy mówiące o zakazie udostępniania umowy do wglądu osobom trzecim.  

W związku z powyższym utarła się powszechna praktyka w zamówieniach publicznych gdzie 

Zamawiający żądają od Wykonawców jedynie oświadczenia o posiadaniu umowy z OSD.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na  przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu 

umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 

elektrycznej dla obiektu Zamawiającego.  

W związku z powyższym zapisy Rozdziału 5, ust. 5.2. pkt 1 lit. B SIWZ otrzymują 

następujące brzmienie: 

„aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10  kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) 

lub Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego „OSD” na zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii 

elektrycznej przez OSD zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu podpisanej 

umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego „OSD”. 

 

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający wskutek udzielenia wyjaśnień na 

pytanie Wykonawcy zmienia termin składania ofert na 2 grudnia 2020 r. godz. 12:00 oraz 

termin otwarcia ofert na 2 grudnia 2020 r. na godz. 12.15. Pozostałe warunki SIWZ nie 

ulegają zmianie.  
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