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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 

Nowe Miasto Lubawskie ogłoszenie o zamówieniu nr 612284-N-2019 z dnia 2019-10-21 r. 

 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Nowym Mieście Lubawskim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych niniejszym przekazuje odpowiedzi na zapytania wniesione w ww. postępowaniu: 

  

Zapytanie nr 1: „Wykonawca pyta o możliwość zawarcia umowy sprzedaży na wzorcu 

Wykonawcy, uwzględniającym Istotne Postanowienia Umowy Zamawiającego.” 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy na wzorcu Wykonawcy. 

 

Zapytanie nr 2: „Wykonawca prosi o podanie okresu wypowiedzenia aktualnej umowy ze 

Sprzedawcą. Wykonawca zwraca uwagę na przypadki gdy umowy terminowe posiadają okres 

wypowiedzenia.” 

Odpowiedź nr 2: Aktualna umowa sprzedaży obowiązuje do dnia 31.12.2019 r. nie wymaga 

wypowiedzenia. 

 

Zapytanie nr 3: „Wykonawca prosi o załączniki w formie edytowalnej. Wykonawca zwraca uwagę 

że zamieszczone na stronie załączniki nie są możliwe do edycji.” 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający zamieści na stronie BIP załączniki w wersji edytowalnej. 

 

Zapytanie nr 4: „Wykonawca zwraca uwagę na brak informacji o zużyciu w poszczególnych 

strefach. Przy taryfie C12a są to dwie strefy a przy taryfie C23 są to 2 strefy. Wykonawca wnosi 

o przekazanie informacji na temat zużycia każdego punktu poboru energii w poszczególnych 

strefach.” 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje o średniorocznym zużyciu energii w poszczególnych 

taryfach dla swoich obiektów: 

Taryfa C23: na szczyt przedpołudniowy przypada zużycie 19.03 % szczyt południowy 12,98 %, 

reszta doby 67,99 % dobowego zużycia. 

Taryfa C12a: 27 % zużycia przypada w godzinach szczytowych, 73 % zużycia energii przypada w 

godzinach pozaszczytowych. 

 



Zapytanie nr 5: „Wykonawca prosi o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje ceny płaskiej 

całodobowej. Wykonawca zwraca uwagę że ceny różnią się od siebie w zależności od strefy w 

której energia czynna jest zużywalna.” 

Odpowiedź nr 5: Tak – cena całodobowa. 

 

Zapytanie nr 6: „Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji.” 

Odpowiedź nr 6: Energa Operator Spółka Akcyjna, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130. 

 

Zapytanie nr 7: „Wykonawca zwraca uwagę na brak możliwości uwzględnienia opłaty handlowej, 

która jest powszechnym składnikiem rachunku za sprzedaż energii czynnej. Wykonawca prosi o 

uwzględnienie opłaty handlowej w arkuszu ofertowym oraz cenowym.” 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje iż opłatę handlową należy uwzględnić w cenie za 

energię elektryczną czynną – całodobową dla grupy taryfowej C12a , C23 w zł/1 kWh. 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla 

WSZYSTKICH Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Prezes Zarządu 


