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Gaworzyce, 18.12.2018 r. 

 
Uczestnicy postępowania ZP.271.63.2018 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy 

Gaworzyce”  

 

 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z poźn. zm.), informuje, że 17 grudnia 2018 r wpłynęły zapytania dotyczące 

ww. postępowania: 

 

 

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem 

przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej 

oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego” 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie nr 2: „Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej 

objętych przedmiotowym postępowaniem Zamawiający posiada umowy kompleksowe (..)?” 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie nr 3: „Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowych zapisów. Przedmiotem postępowania jest 

kompleksowa dostawa energii elektrycznej, tym samym sprzedaż energii elektrycznej jak i świadczenie usług 

dystrybucyjnych odbywa się na podstawie jednej umowy. Odrębne umowy pomiędzy Zamawiającym a Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego nie są zawierane.” 

 

Odpowiedź: Dokonano zmiany w SIWZ. Usunięto zapis 3.1.8 



 

Pytanie nr 4: „Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogów dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy  

o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia odnosi się do zamówienia publicznego na 

usługi lub roboty budowlane. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup energii elektrycznej, który w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest z kolei dostawą.” 

 

Odpowiedź: Dokonano zmiany w SIWZ w rozdziale III , pkt. 3.2 oraz w rozdziale XVII pkt 17.3 

 

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?” 

 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie nr 6:” Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza występowanie  

przerw w dostawie energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, 

innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 

dokonywanych przez OSD? Wykonawca nie jest w stanie zapewnić braku jakichkolwiek przerw w dostawie energii 

elektrycznej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza występowanie przerw w dostawie energii elektrycznej do punktów 

poboru Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie 

oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

 

Pytanie nr 7: „Zwracamy się z zapytaniem czy podana wartość mocy umownej dla punktów poboru objętych 

zamówieniem jest mocą aktualnie obowiązującą?(..)” 

Odpowiedź: TAK. Podana wartość mocy umownej dla punktów poboru objętych zamówieniem jest mocą 

aktualnie obowiązującą. 

 

Pytanie nr 8: ”Zwracamy się z wnioskiem o zmianę tabel służących do wyliczenia wartości oferty  

dla punktów poboru w grupach taryfowych. Obecny kształt tabel uniemożliwia poprawne wyliczenie wartości 

zamówienia z uwagi na różne stawki poszczególnych opłat dystrybucyjnych dla różnych grup taryfowych. Poniżej 

propozycja zmodyfikowanych tabel spełniających wymagania Taryfy OSD – oddzielnie dla poszczególnych grup 

taryfowych.” 

 

 
 

 

 

 

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Grupa 

taryfowa
Opis usługi 

Podział na 

strefy
Ilość szacunkowa

C11

s trefa  

ca łodobowa

s trefa  

ca łodobowa



 
 

 

 

 
 
Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy. 

 

Zamawiający, Gmina Gaworzyce, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że wprowadza następujące 

modyfikacje do SIWZ: 

 

1  Usuwa się punkt  3.1.8 w rozdziale III  SIWZ 

 

2. Usuwa się punkt 3.2 w rozdziale III SIWZ 

 

3.Dotychczasowa treść w rdz. XVII w punkcie 17.1.5.SIWZ: 

„17.1.5.zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw – wykonawca zapewnia 

sprzedaż i dystrybucję energii przez cały czas obowiązywania umowy, w sposób ciągły” 

 

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Grupa 

taryfowa
Opis usługi 

Podział na 

strefy
Ilość szacunkowa

G11

s trefa  

ca łodobowa

s trefa  

ca łodobowa

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

s trefa  

s zczytowa
kWh

s trefa  

poza s zczytowa
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

s trefa  

s zczytowa
kWh

s trefa  

poza s zczytowa
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Ilość szacunkowa

C12a           

O12

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]

Grupa 

taryfowa
Opis usługi Podział na strefy



3.Zmieniona treść w rdz. XVII w punkcie 17.1.5  SIWZ: 

„17.1.5.zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw – wykonawca zapewnia  

sprzedaż i dystrybucję energii przez cały czas obowiązywania umowy, w sposób ciągły. 

Zamawiający dopuszcza występowanie przerw w dostawie energii elektrycznej do punktów poboru Zmawiającego 

w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak  

również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD” 

 

4. Usuwa się punkt 17.3 w rozdziale XVII SIWZ 

 

5. Formularz A – formularz oferty zostaje zmodyfikowany. 

 

Dotychczasowa treść formularza A: 

 

a) za dostawę energii do oświetlenia ulic (punkty poboru określone w zał. nr 1 do SIWZ) 

 

Składniki ceny Ilość /kW/kWh Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

za usługi 

dystrybucji 

opłata dystrybucyjna stała 
   

opłata przejściowa 
   

opłata dystrybucyjna zmienna 
   

opłata handlowa 
   

opłata abonamentowa 
   

za energię 

elektryczną 

taryfa O12 szczytowa 65.000  kWh 
  

taryfa O12 pozaszczytowa 125.000  kWh 
  

opłata za obsługę rozliczenia odbiorców 
 

 
 

wartość netto za dostawę energii do oświetlenia dróg 
 

VAT    % 
 

wartość brutto za dostawę energii do oświetlenia dróg 
 

 

b) za dostawę energii do innych punktów poboru (punkty poboru określone w zał. nr 1 do SIWZ) 

 

Składniki ceny Ilość/ kW/kWh Cena netto Wartość netto 

za usługi 

dystrybucji 

opłata dystrybucyjna stała 
   

opłata przejściowa 
   

opłata dystrybucyjna zmienna 
   

 
opłata handlowa 

   

opłata abonamentowa 
   



za energię 

elektryczną 

taryfa C11 308.000  kWh 
  

taryfa G11 20.000 kWh 
  

 taryfa C12a  200.00 kwh 
  

opłata za obsługę rozliczenia odbiorców   
 

wartość netto za dostawę energii do innych punktów poboru 
 

VAT     %  

wartość brutto za dostawę energii do innych punktów poboru 
 

 

Zmieniona treść formularza A: 

 

 

 

 

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Grupa 

taryfowa
Opis usługi 

Podział na 

strefy
Ilość szacunkowa

C11

s trefa  

ca łodobowa

s trefa  

ca łodobowa

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Grupa 

taryfowa
Opis usługi 

Podział na 

strefy
Ilość szacunkowa

G11

s trefa  

ca łodobowa

s trefa  

ca łodobowa



 

 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści SIWZ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

                                                                                                    

       Wójt 

       /-/ Jacek Szwagrzyk 

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

s trefa  

s zczytowa
kWh

s trefa  

poza s zczytowa
kWh

2) Opła ta  ha ndl owa  (za  obs ługę 

rozl i czeni a  odbi orców) - [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

Razem sprzedaż energii

s trefa  

s zczytowa
kWh

s trefa  

poza s zczytowa
kWh

4) Skła dni k s ta ły s ta wki  

s i eci owej [zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

5) Sta wka  opła ty prze jś ci owej 

[zł/kW/m-c]
____kW x ___m-cy

6) Sta wka  ja koś ci owa  [zł/kWh] kWh

7) Opła ta  a bona mentowa  

dys trybucji  [zł/m-c]
i l oś ć punktów odbi oru ______ x ___m-cy

8) Opła ta  OZE [zł/MWh]

Razem dystrybucja energii 

(3+4+5+6+7+8)

Ogółem sprzedaż i dystrybucja

Ilość szacunkowa

C12a           

O12

1) Energi a  e l ektryczna  czynna  - 

[kWh] 

3) Skła dni k zmi enny s ta wki  

s i eci owej [zł/kWh]

Grupa 

taryfowa
Opis usługi Podział na strefy


