
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 24.06.201 Or.

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów Szpitala Miejskiego
zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.
znak sprawy ZZP-2200-35/10.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.
U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy Rozdziału XI. "Opis sposobu obliczania ceny". W pkt. 5 występuje następujący zapis: "Ceny
jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku."

Zgodnie z zapisami Taryfy Sprzedawcy oraz Taryfy lokalnego OSD ENION S.A. ceny jednostkowe
oraz stawki jednostkowe za energię elektryczną podawane są W złotych polskich do czterech miejsc po
przecinku. .
Propozycja zmian:
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
Ceny jednostkowe należy podać w złotych polskich do czterech miejsc po przecinku, natomiast cenę
łączną oraz podatek VAT należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na obliczenie wartości oferty zgodnie z proponowaną zmianą sposobu
obliczenia ceny.

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 2.1 "FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY" ZADANIE NR 1
Konstrukcja formularza oraz dane w nim zawarte uniemożliwiają prawidłowe obliczenie wartości
przedmiotu zamówienia.
Przedmiotowy formularz dotyczy grupy taryfowej B-23 natomiast Zamawiający w danym obiekcie
posiada punkt poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej C-22a. W związku z tym Wykonawca nie
może przedstawić oferty dotyczącej grupy taryfowej, której Zamawiający nie posiada.
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Propozycja zmian:

Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego formularza i zastąpienie formularzem dotyczącym
grupy taryfowej C-22a. W związku z przyszłą zmianą przez Zamawiającego grupy taryfowej
Wykonawca może dołączyć do oferty formularz dotyczący grupy taryfowej B-23, który nie będzie
brany pod uwagę przy ocenie złożonej oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Formularz wg załącznika nr 2.1 do SIWZ dotyczy grupy taryfowej B23, wg której jesteśmy i będziemy
rozliczani.
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2.1 do SIWZ jak w załączeniu.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 2.2 "FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY" ZADANIE NR 2
Konstrukcja formularza oraz dane w nim zawarte uniemożliwiają prawidłowe obliczenie wartości
przedmiotu zamówienia.

Propozycja zmian:
Wykonawca wnosi o dokonanie następujących zmian:

1. Wykreślenie kolumny "Tg <D"
2. Wykreślenie kolumny "Mnożnik"
3. Wykreślenie pozycji "Energia bierna"
4. W kolumnie "Ilość jednostek" dokonać zmiany z "kWh/kW/kva" na "MWh/kW"
5. W pozycji "Energia" dokonać zmiany z kWh/l m-c na" MWh/lm-c
6. W pozycji "Opłata zmienna" dokonać zmiany z "kWh" na "złIMWh"
7. W pozycji "Opłata stała" dokonać zmiany z "kW" na "zł/kW/m-c"
8. W pozycji "Opłata przejściowa" dokonać zmiany "kW" na zł/kWh
9. W pozycji :Opłata jakościowa" dokonać zmiany z "kW" na "złIMWh"
10. Ponadto należy dodać do przedmiotowego formularza pozycję:

"Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c"
W kolumnie "Strefa" w pozycji "Opłata zmienna" oraz w pozycji "Opłata jakościowa" wykreślić
następujące zapisy: " szczyt", "poza szczytem".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję zmian, w związku z czym zmienia się załącznik nr 2.2 do
SIWZjak w załączeniu
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2
ZZP-2200-35/10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
GRUPA TARYFOWA C-22a
(obiekty przy ul. Zegadłowicza 3)

Cena Wartość Podatek WartośćOpis usługi Podział na jednostkoI.p
strefy Ilość szacunkowa

netto netto VAT brutto

[zł] [zł] [zł] [zł]

Energia elektryczna czynna - [kWh] (strefa strefa
1 szczytowa) szczytowa 28458 kWh

Energia elektryczna czynna - [kWh] (strefa strefa
2 pozaszczytowa) pozaszczytowa 30830 kWh

Opłata handlowa (za obsługę rozliczenia,., odbiorców) - [zł-m-c] 1 m-c.)

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] strefa
4 szczytowa 28458 kWh

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] strefa
5 pozaszczytowa 30830 kWh

Stawka jakościowa [zł/kWh] strefa
6 szczytowa 28458 kWh

Stawka jakościowa [zł/kWh] strefa
7 pozaszczytowa 30830 kWh

8 Składnik stały stawki sieciowej - [zł/kW/m-c] 200 kW m-c

9 Stawka opłaty przejściowej - [zł/kW/m-c] 200 kW m-c
10 Stawka opłaty abonamentowej OSD - [zł/m-c] l m-c

Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 1 m-c
Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy

Data:

(podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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ZAŁĄCZNIK NR 2.1
ZZP-2200-35/10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
GRUPA TARYFOWA B 23
- ._----- '---&1 ---- ---.---- /

Opis usługi Dość Podział Cena Wartość Podatek Wartość
jednostek na strefy jednostko netto VAT brutto
MWhIMW netto [zł] [zł] [zł]

rzłl
Opłata handlowa (za obsługę 1
rozliczenia odbiorców) - [zł-m-c]

43,061 poza szczytem

Energia- 63,844 MWhI1 m-c 16,000 szczyt ranny

4,783 szczyt popołudn.

43,061 poza szczytem

Opłata zmienna złlMWh 16,000 szczyt ranny

4,783 szczyt popołudn.

Opłata stała złlk W /m-c 130

Opłata przej ściowa złlk W/m-c 130

43,061 poza szczytem

Opłata jakościowa zł!MWh 16,000 szczyt ranny

4,783 szczyt popołudn.

Stawka opłaty abonamentowej OSD - 1
[zł/m-c]
Inne opłaty

Ogółem sprzedaż idystrybucja na l m-c

Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy

Data:

(podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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