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Gaworzyce, 19.12.2018 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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z póżn. zm.), informuje, że dokonano zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Formularz A – formularz oferty zostaje zmodyfikowany. 

Dotychczasowa 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

 
 

 

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

 
 

Zmieniona treść formularza A: 

 

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

 

Grupa 
taryfowa 

Opis usługi  
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

O12 

1) Energia elektryczna 
czynna - [kWh]  

strefa 
szczytowa 

65.000 kWh         

strefa 
pozaszczytowa 

125.000 kWh         

2) Opłata handlowa (za 
obsługę rozliczenia 
odbiorców) - [zł/m-c] 

  
ilość punktów odbioru -

27 
x  24m-

cy 
        

Razem sprzedaż energii         



3) Składnik zmienny 
stawki sieciowej [zł/kWh] 

strefa 
szczytowa 

65.000 kWh         

strefa 
pozaszczytowa 

125.000 kWh         

4) Składnik stały stawki 
sieciowej [zł/kW/m-c] 

  150,6 kW 
x 24 m-

cy 
        

5) Stawka opłaty 
przejściowej [zł/kW/m-c] 

  150,60 kW 
x 24m-

cy 
        

6) Stawka jakościowa 
[zł/kWh] 

    kWh         

7) Opłata abonamentowa 
dystrybucji [zł/m-c] 

  
ilość punktów odbioru -

27 
x 24 m-

cy 
        

8) Opłata OZE [zł/MWh]              

Razem dystrybucja 
energii (3+4+5+6+7+8) 

        

Ogółem sprzedaż i 
dystrybucja 

        

 

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

 

Grupa 
taryfowa 

Opis usługi  
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C11 

1) Energia elektryczna 
czynna - [kWh]  

strefa 
całodobowa 

308.000 kWh         

2) Opłata handlowa (za 
obsługę rozliczenia 
odbiorców) - [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru 
23 

x 24 m-
cy 

        

Razem sprzedaż energii         

3) Składnik zmienny 
stawki sieciowej [zł/kWh] 

strefa 
całodobowa 

308.000 kWh         

4) Składnik stały stawki 
sieciowej [zł/kW/m-c] 

266.80 kW 
x 24 m-

cy 
        

5) Stawka opłaty 
przejściowej [zł/kW/m-c] 

266.80 kW 
x 24 m-

cy 
        

6) Stawka jakościowa 
[zł/kWh] 

308.000 kWh         

7) Opłata abonamentowa 
dystrybucji [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru 
23 

x 24m-
cy 

        

8) Opłata OZE [zł/MWh] 308           

Razem dystrybucja 
energii (3+4+5+6+7+8) 

        

Ogółem sprzedaż i 
dystrybucja 

        

 

 

Grupa 
taryfowa 

Opis usługi  
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

G11 

1) Energia elektryczna 
czynna - [kWh]  

strefa 
całodobowa 

20.000 kWh         

2) Opłata handlowa (za 
obsługę rozliczenia 
odbiorców) - [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru -
1 

x 24 m-
cy 

        

Razem sprzedaż energii         



3) Składnik zmienny 
stawki sieciowej [zł/kWh] 

strefa 
całodobowa 

20.000 kWh         

4) Składnik stały stawki 
sieciowej [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru -
1 

x 24 m-
cy 

        

5) Stawka opłaty 
przejściowej [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru -
1 

x 24 m-
cy 

        

6) Stawka jakościowa 
[zł/kWh] 

20.000 kWh         

7) Opłata abonamentowa 
dystrybucji [zł/m-c] 

ilość punktów odbioru -
1 

x 24m-
cy 

        

8) Opłata OZE [zł/MWh] 20           

Razem dystrybucja 
energii (3+4+5+6+7+8) 

        

Ogółem sprzedaż i 
dystrybucja 

        

 

 

 

Grupa 
taryfowa 

Opis usługi  
Podział na 

strefy 
Ilość szacunkowa 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

[zł] [zł] [zł] [zł] 

C12a 

1) Energia elektryczna 
czynna - [kWh]  

strefa 
szczytowa 

  kWh         

strefa 
pozaszczytowa 

200.00 kWh         

2) Opłata handlowa (za 
obsługę rozliczenia 
odbiorców) - [zł/m-c] 

  ilość punktów odbioru 1 
x 24 m-

cy 
        

Razem sprzedaż energii         

3) Składnik zmienny 
stawki sieciowej [zł/kWh] 

strefa 
szczytowa 

  kWh         

strefa 
pozaszczytowa 

200.00 kWh         

4) Składnik stały stawki 
sieciowej [zł/kW/m-c] 

  40 kW 
x 24 m-

cy 
        

5) Stawka opłaty 
przejściowej [zł/kW/m-c] 

  40 kW 
x 24 m-

cy 
        

6) Stawka jakościowa 
[zł/kWh] 

  200.00 kWh         

7) Opłata 
abonamentowa 
dystrybucji [zł/m-c] 

  
ilość punktów odbioru -

1 
x 24 m-

cy 
        

8) Opłata OZE [zł/MWh]   0,200           

Razem dystrybucja 
energii (3+4+5+6+7+8) 

        

Ogółem sprzedaż i 
dystrybucja 

        

 

 

 

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

SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

                                                                                                    

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 


