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             Krasnystaw, 07.02.2023r. 

 

 

L.dz./PD /804 /2023 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 
 
 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  Zapytania ofertowego 

z dnia 07.02.2023 r. 
 
Znak sprawy: ZS/ZO/02/2023 

 

 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem 

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie 

wprowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie z dnia 26 lutego 2021 roku,  w sprawie regulaminu 

przy udzielaniu zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

Spółka  z  o.o. w Krasnymstawie dla zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: 

ZS/ZO/02/2023 

 

      W dniu 06.02.2023roku do siedziby Zamawiającego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o. w Krasnymstawie,  za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania dotyczące 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: 

ZS/ZO/02/2023 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień/odpowiedzi: 

 

 

Pytanie nr 1: 

„Witam, wobec postępowania na dostawę energii elektrycznej, Wykonawca wnosi 

o  rozbicie   w  formularzu cenowym ceny jednostkowej na podział ceny na poszczególne lata dostawy 

tj. możliwości złożenia innej ceny energii elektrycznej dla dostawy w 2023r oraz innej w 2024r, wobec 

ustawy z dnia 27-10-2022r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku lub dla podmiotów 

nieuprawnionych wobec obowiązku dokonywania przez Wykonawcę odpisu na Fundusz Wypłaty 

Różnicy Ceny”. 
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Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że uwzględnia propozycję Wykonawcy, która dotyczy rozbicia   

w formularzu cenowym, ceny jednostkowej na podział ceny na poszczególne lata dostawy tj. możliwości 

złożenia innej ceny energii elektrycznej dla dostawy w 2023r oraz innej w 2024r oraz zmienia zapisy 

zawarte w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (Formularz oferty), w następujący sposób: 

Zmiany w Załączniku nr 3 („Formularz oferty”) do Zapytania Ofertowego, którymi są 

w  szczególności; 

1) W tytule dokumentu; 

− Przed zmianą;  

„FORMULARZ OFERTY” 

− Po zmianie;  

„FORMULARZ OFERTY po zmianie z dnia 07.02.2023 r.” 

2) W pkt II ppkt. 2; 

− Przed zmianą;  

„Zgodnie z kalkulacją zawartą poniżej ( Tabela „Szczegółowa kalkulacja 

ofertowej ceny ” – wartość z kolumny 9 – RAZEM) oferuję /oferujemy 

wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:” 

− Po zmianie;  

„Zgodnie z kalkulacją zawartą poniżej ( Tabela 1a „Szczegółowa kalkulacja 

ofertowej ceny ” – wartość z kolumny 9 – RAZEM), oraz  ( Tabela 1b „Szczegółowa 

kalkulacja ofertowej ceny ” – wartość z kolumny 9 – RAZEM) jako suma kalkulacji 

tabela 1a plus tabela 1b (wartość z kolumny 9), oferuję /oferujemy wykonanie 

przedmiotowego zamówienia za cenę:” 

3) W zakresie tabeli szczegółowej kalkulacji ceny; 

− Przed zmianą;  

 Tabela. „Szczegółowa kalkulacja ofertowej ceny ”: 

Lp. 

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych 
Grupa taryfowa 

Strefa 
Jednostka 

mocy 
(kWh) 

Prognozowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
[kWh] na 12 

m-cy 

Cena 
jednostkowa 

netto za 1 
KWh* 
(PLN) 

Wartość 
netto 
(PLN) 

5 x 6 

Podatek 
VAT 

% 

Wartość 
brutto 
(PLN) 

7 x 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 B22 szczyt kWh 440 000   

 

 

2 pozaszczyt kWh 1 240 000    

3 C22A szczyt kWh 15 500    

4 pozaszczyt kWh 45 000    

5 C12B dzienna kWh 16 000    

6 nocna kWh 8 500    

7 B21 całodobowa kWh 11 000    

8 C11 całodobowa kWh 71 910    

RAZEM    

* UWAGA: wartości w kolumnach 6,7,9 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

− Po zmianie 
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 Tabela 1a. „Szczegółowa kalkulacja ofertowej ceny ” 

Lp. 

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych 
Grupa taryfowa 

Strefa 
Jednostka 

mocy 
(kWh) 

Prognozowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
[kWh]  w 

okresie od 
01.03.2023 do 

02.01.2024 

Cena 
jednostkowa 

netto za 1 
KWh* 
(PLN) 

Wartość 
netto 
(PLN) 
5 x 6 

Podatek 
VAT 

% 

Wartość brutto 
(PLN) 
7 x 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 B22 szczyt kWh 366 666   

 

 

2 pozaszczyt kWh 1 033 334    

3 C22A szczyt kWh 12 916    

4 pozaszczyt kWh 37 500    

5 C12B dzienna kWh 13 334    

6 nocna kWh 7 084    

7 B21 całodobowa kWh 9 166    

8 C11 całodobowa kWh 59 924    

RAZEM    

* UWAGA: wartości w kolumnach 6,7,9 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

4) W zakresie dodania tabeli szczegółowej kalkulacji ceny; 

− Przed zmianą; 

„Brak tabeli” 

− Po zmianie; 

„Uzupełniono tabelą” 

Tabela 1b. „Szczegółowa kalkulacja ofertowej ceny ”: 

Lp. 

Wyszczególnienie 

elementów 

rozliczeniowych 

Grupa taryfowa 

Strefa 

Jednostka 

mocy 

(kWh) 

Prognozowane 

zużycie energii 

elektrycznej 

[kWh] ]  w 

okresie od 

03.01.2024 do 

28.02.2024 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 

KWh* 

(PLN) 

Wartość 

netto 

(PLN) 

5 x 6 

Podatek 

VAT 

% 

Wartość brutto 

(PLN) 

7 x 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
B22 

szczyt kWh 73 334   

 

 

2 pozaszczyt kWh 206 666    

3 
C22A 

szczyt kWh 2 584    

4 pozaszczyt kWh 7 500    

5 
C12B 

dzienna kWh 2 666    

6 nocna kWh 1 416    

7 B21 całodobowa kWh 1 834    

8 C11 całodobowa kWh 11 986    

RAZEM    
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* UWAGA: wartości w kolumnach 6,7,9 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Ponadto uwzględniając propozycję Wykonawcy, oraz uznając zmiany w dokumentacji 

prowadzonego postępowania za istotne Zamawiający dokonuje zmian związanych z terminem składania 

i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz zmian w treści Zaproszenia 

do złożenia oferty, oraz treści Zapytania ofertowego, które są następstwem uwzględnienia propozycji 

Wykonawcy. 

 Zmiany o których mowa z zdaniu poprzednim dotyczące „Zaproszenia do złożenia oferty”,  

którymi są w szczególności;  

1) Tytuł dokumentu; 

− Przed zmianą;  

„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY” 

− Po zmianie;  

„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY po zmianie z dnia 07.02.2023 r.” 

2) Termin składania i otwarcia ofert; 

− Przed zmianą; 

• Termin składania ofert: 10.02.2023r., godz. 10:00. 

• Termin otwarcia ofert: 10.02.2023r., godz. 11:00. 

− Po zmianie; 

• Termin składania ofert: 15.02.2023r., godz. 10:00. 

• Termin otwarcia ofert: 15.02.2023r., godz. 11:00. 

3) Data sporządzenia dokumentu; 

− Przed zmianą; 

02.02.2023r. 

− Po zmianie; 

07.02.2023r. 

Zmiany o których mowa w „Zapytaniu ofertowym ZS/ZO/02/2023”, którymi są w szczególności;  

1) Tytuł dokumentu; 

− Przed zmianą;  

„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

− Po zmianie;  

„ZAPYTANIE OFERTOWE po zmianie z dnia 07.02.2023 r.” 

2) Data sporządzenia dokumentu; 

− Przed zmianą; 

02.02.2023r. 

− Po zmianie; 

07.02.2023r. 

3) W zakresie dostosowania i ujednolicenia zapisów dotyczących terminu składania 

i  otwarcia ofert, w rozdz. XV pkt 3, oraz pkt 4, w związku z uwzględnieniem propozycji 

Wykonawcy i uznaniem ich za istotne, co skutkuje wydłużeniem terminów związanych ze 

składaniem i otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

− Przed zmianą; 

• Termin składania ofert: 10.02.2023r., godz. 10:00. 
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• Termin otwarcia ofert: 10.02.2023r., godz. 11:00. 

− Po zmianie; 

• Termin składania ofert: 15.02.2023r., godz. 10:00. 

• Termin otwarcia ofert: 15.02.2023r., godz. 11:00. 

4) W zakresie dostosowania dokumentu w związku z uwzględnieniem propozycji 

Wykonawcy, w  rozdz. XVI w pkt 9 Zapytania ofertowego; 

− Przed zmianą; 

Cena oferty musi wynikać z tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) przy uwzględnieniu wymagań 

Zamawiającego zapisanych we wzorze  umowy i Zapytaniu ofertowym. 

− Po zmianie;  

„Cena oferty musi wynikać z tabeli 1a, oraz 1b, zamieszczonej w Formularzu 

ofertowym jako suma (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) przy 

uwzględnieniu wymagań Zamawiającego zapisanych we wzorze  umowy 

i  Zapytaniu ofertowym.”  

 

Pozostałe zapisy oraz dokumenty postępowania pozostają bez zmian. 

Reasumując; 

1) udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego, są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców; 

2) udzielone wyjaśnienia miały wpływ na zmiany zapisów w  dokumentacji postępowania, 

i dotyczą następujących załączników; 

− Załącznik nr 3 − Formularz oferty, 

− Zaproszenie do złożenia oferty, 

− Zapytanie ofertowe ZS/ZO/02/2023. 

3) udzielone wyjaśnienia z uwagi na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji 

postępowania i w załącznikach do tej dokumentacji, mają wpływ na termin składania 

i  otwarcia ofert. Terminy o których mowa w zdaniu poprzednim ulegają wydłużeniu. 

Zamawiający ustala nowy termin składania i otwarcia ofert tj. 

 

− Termin składania ofert: 15.02.2023r., godz. 10:00. 

− Termin otwarcia ofert: 15.02.2023r., godz. 11:00. 
 

4) w pozostałym zakresie  dokumentacja postępowania, oraz inne załączniki postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pozostają bez zmian. 
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