
Jelenia Góra, 24.12.2013 r. 
 
 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na: 
„Dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji 

energii elektrycznej dla Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 
 
Pytanie : 
Zgodnie z SIWZ oraz Formularzem cenowym w zakresie wyliczenia kosztów dostawy energii 
wykonawca ma podać ceny jednostkowa całodobowe dla wszystkich grup taryfowych w tym 
dla C12a – należność za zużytą energię, ma być obliczana w oparciu o ceny jednostkowe 
netto podaną przez wyłonionego wykonawcę, a więc również całodobową. 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w związku z tym, iż w Grupie Taryfowej np. C12a 
zużycie energii określane jest dla poszczególnych stref, to czy Zamawiający rozumie i 
zgadza się na rozliczenia i wystawianie faktur za sprzedaną energię w oparciu o jedną cenę 
jednostkową (całodobową) dla każdej ze stref (np. szczytowej i pozaszczytowej)? 
 
Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie w wyliczaniu w zakresie dystrybucji 
w poszczególnych kalkulatorach 5 i 7 – zużyć w poszczególnych strefach dla grup 
taryfowych (czyli rozbicie na strefy zużyć podanych w kalkulatorach dot. dystrybucji): 
C12a – strefa szczytowa …… zużycie kWh 
C12a – strefa pozaszczytowa ……… zużycie kWh 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z taryfą OSD opłata zmienna za usługę dystrybucji (czyli składnik zmienny stawki 
sieciowej) jest różna dla każdej ze stref występujących w tej grupie taryfowej i aby 
wykonawcy mogli ją poprawnie wyliczyć muszą przemnożyć opłatę zmienną dla danej strefy 
przez zużycie w tej strefie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na rozliczenia i wystawianie faktur za sprzedaną energię w oparciu 
o jedną cenę jednostkową (całodobową) dla każdej ze stref (np. szczytowej i 
pozaszczytowej). 
Zamawiający w zakresie dystrybucji podaje zużycia w kalkulatorach 5 i 7 w poszczególnych 
strefach dla grup taryfowych: 
C12a – strefa szczytowa stanowi 40% zużycia kWh 
C12a – strefa pozaszczytowa stanowi 60% zużycia kWh. 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
30.12.2013 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert ustala na dzień 30.12.2013 r. 
na godz. 12:15. 
Zmiana terminu składania ofert zostanie opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 535670 – 2013 z dnia 24.12.2013 r. 
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