
 

 
 

Kraków, dnia 13.07.2022 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 3 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku 
Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części. 
 
Nr sprawy: 1/06/2022/PZP 
 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w niniejszym postępowaniu 
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy, pkt. 3 ppkt 2 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego możliwości przedłużenia umowy na okres do dwóch  
miesięcy. 
Wykonawca kalkulując cenę do oferty przetargowej opiera się na danych dotyczących okresu realizacji 
zamówienia, wolumenu energii elektrycznej oraz grup taryfowych objętych postepowaniem. W przypadku 
obecnego zapisu Wykonawca nie ma precyzyjnej informacji na w jakim okresie będzie realizowane zamówienie 
przez co nie ma możliwości dokonania prawidłowej wyceny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia pkt. 3.2. projektowanych postanowień umowy bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z 
odpowiedzią na pytanie nr 1 w wyjaśnieniach nr 2 z dnia 12.07.2022 r.   
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy, pkt. 3 ppkt 3 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym dokonuje zakupu energii elektrycznej na 
Towarowej Giełdzie Energii w celu zabezpieczenia kontraktu. W związku z tym nie ma możliwości powiązania 
ceny jednostkowej złożonej w ofercie przetargowej z cenami w Taryfie Wykonawcy. Co do zasady Wykonawca 
gwarantuje stałą cenę w okresie realizacji zamówienia za wyjątkiem sytuacji związanych ze zmianą stawki 
podatku VAT lub podatku akcyzowego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia pkt. 3.3. projektowanych postanowień umowy bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z 
odpowiedzią na pytanie nr 4 w wyjaśnieniach nr 2 z dnia 12.07.2022 r.   
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla 
Wykonawców. 
 
 
 
 
 


