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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
W związku z okresem obowiązywania zamówienia wynoszącym 24 miesiące wnioskujemy o dostosowanie 
formularza ofertowego przez zmianę wolumenu w poszczególnych grupach taryfowych na następujące:

• C11 – 905830 kWh
• C11o – 5401466 kWh
• C12a – 420016 kWh
• C12b – 88022 kWh
• C21 – 1335,3 MWh
• G11 – 832 kWh

Wnioskujemy również o zmianę zapisu w tabelach z „ilości kWh/rok” na „ilości kWh/24 miesiące”
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wprowadza w „Formularzu cenowym” zmiany, które są obowiązujące i zgodne z „Opisem 
przedmiotu  zamówienia”,  a  dotyczą  ilości  zużytej  energii  w  ujęciu  24  miesięcznym.  Pozostała  treść 
Formularza ofertowego nie ulega zmianie. „Formularz cenowy” przyjmuje treść:

FORMULARZ CENOWY
(należy wypełnić)

I. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C11 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C11

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

905830

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

- -

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. I X



II. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C11o 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C11o

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

5401466

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C11o

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. II X

III. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C12a 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C12a

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

420016

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C12a

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. III X



IV. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C12b 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C12b

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

88022

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C12b

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. IV X

V. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej C21 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA C21

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

1335,3

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA C21

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. V X



VI. Obiekty rozliczane w grupie taryfowej G11 

Lp.
Oznaczenie składnika 

cenowego

Ilość 
kWh/24 

miesiące

Cena jednostkowa brutto w zł. z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Wartość brutto 
w zł.

OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA G11

1. Cena za energię - całodobowa 
[zł/kWh]

832

2. Stawka opłaty za obsługę 
handlową [zł/m-c]

OPŁATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI – GRUPA TARYFOWA G11

1. Składnik stały stawki sieciowej 
[zł/kW/m-c] 

2. Składnik zmienny stawki 
sieciowej [zł/kWh] 

3. Stawka jakościowa [zł/kWh] 

4. Stawka opłaty przejściowej 
[zł/kW/m-c] 

5. Opłata abonamentowa [zł/m-c] 

RAZEM dla poz. VI X

RAZEM dla poz. I - VI X

Zapytanie nr 2
Z powodu małej czytelności zestawienia obiektów „Tabela – opis przedmiotu zamówienia” wnioskujemy 
o udostępnienie go w wersji edytowalnej.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający  udostępnia  w  wersji  edytowalnej  dokument  „TABELA  –  opis  przedmiotu  zamówienia: 
ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ” - załącznik. 

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości 
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 9 . 09 . 2015r. 

do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 9 . 09 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

.......................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)


