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Jeżowe, 2016.05.17 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA 

 

 

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz 

zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów 

zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe.”  

 
Znak sprawy: ZP 271.02.2016 

 

 

Informujemy wszystkich oferentów, że  w taryfie G11 układ jest jednofazowy.  Od dnia 01.06.2016 

r.  budynek zostanie wynajęty  prywatnej osobie  a co za tym idzie  licznik również zostanie 

przepisany na daną osobę. Nie należy ujmować  tego punktu do  przetargu i  nie składać na G11 

oferty cenowej.  

W przypadku już przygotowanej i wydrukowanej oferty która  zostanie złożona  do przetargu, 

Zamawiający nie będzie brał do oceny taryfy G11  

 

 

Odpowiedz na pytanie 1. 

 

1. Mocy umowna (pozycja nr 16: P-18 Podborczyny (numer licznika: 7672930) wynosi 6 KW 

2. Obecnie nie posiadamy  szacowanego zużycia energii w podziale na poszczególne strefy czasowe dla PPE, 

które nie są rozliczane wg taryfy całodobowej (tj. taryfa C12a). Odpowiedz prześlemy w późniejszym terminie 

gdy dokonamy obliczeń.   

 

 

Odpowiedz na pytanie 2 . 

 

Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie  formularza cenowego wykonawcy. O czy informuje w SIWZ  

str.22  pkt 10.1.4) 

 

W  strefach czasowych  dla taryfy C12a Zamawiający  dopuszcza  przyjęcie  stawki wg. strefy szczytowej dla 

całego wolumenu energii. 

 

 

Odpowiedz na pytanie 3. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na  zmodyfikowanie  zapisu odnośnie dokonywanych obliczeń i zamianę zapisu 

„Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku” na zapis: „Ceny jednostkowe 

w zł/kWh będą podawane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość 
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zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii powinny być podane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”. 

 

 

Odpowiedz na pytanie 4. 

 

Zamawiający posiada obecnie dla wszystkich PPE umowy kompleksowe, na sprzedaż i dystrybucję energii z 

PGW Obrót S.A  

Okres obowiązywania  dotychczasowych umów  jest do 01.06.2016 r. 

2) W przypadku potrzeby rozwiązania dotychczasowych umów Zamawiający  udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa do dokonania ww. czynności, zgodnie z wzorem stosowanym powszechnie przez 

Wykonawcę.  W celu skutecznego rozwiązania umów dystrybucyjnych z OSD  Zamawiający poinformuje 

OSD o dacie rozwiązania umów sprzedaży energii elektrycznej z obecnym sprzedawcą.  

 

3)  Zamawiający udzieli Wykonawcy  pełnomocnictwa do dokonania wszystkich czynności w celu 

sporządzenia i zawarcia umów kompleksowych. Wykonawca   uzyska od właściwego OSD wymagany 

dokument pod nazwą: „Potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji” dla każdego PPE objętego 

postepowaniem.  

 

Odpowiedz na pytanie 5. 

 

Zamawiający uzupełnił numery PPE w wykazie punktów podlegających pod Zakład Gospodarki Komunalnej, 

Ponadto Zamawiający  poprawił  nr PPE (brakuje jednej cyfry, np. w wierszach od 6 do 33). Uzupełnienie 

ww. znajduje się  w załączonym pliku. 

 

 

Odpowiedz na pytanie 6. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Wykazem PPE  na każdy punkt zostanie zawarta kompleksowa  umowa. 

Umowę będzie podpisywał  Wójt Gminy Jeżowe  wyłącznie na  budynki , obiekty zarządzane przez Gminę 

Jeżowem oraz na oświetlenie uliczne. 

 

Pozostałe umowy będą podpisywane przez właściwych Dyrektorów  tj. Dyrektorów Szkół, Gimnazjum, ZGK 

Rachunki za energię będą wystawiane i przesyłane do wymienionych wyżej dyrektorów. 

 

 

Odpowiedz na pytanie 7. 
 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w przedmiotowym zapisie Zamawiający  podał  na okres 12 miesięcy. 

W załączeniu przesyłamy również kalkulację na 19 miesięcy. 

  

Dopuszczamy również   aby   Wykonawca w oparciu o wskazane w SIWZ dane  sam oszacował wolumen na okres  

19 m-cy  w celu prawidłowego skalkulowania oferty.  

 

 

 

 


