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                Chorzów, dnia 03.04.2015 r. 

 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

energii elektrycznej w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2016r.” -  nr sprawy GI/167/2015, 

Zamawiający (Tramwaje Śląskie S.A. wspólnie z PKM Katowice Sp. z o.o.) wyjaśniają:   
 

 

Pytanie 1 

Wykonawca wnosi o zmianę treści siwz w załączniku nr 10 i 10a do siwz: 

W § 5 poprzez jego wykreślenie. 

Wykonawca wskazuje, że bonus pieniężny nie powinien być w ogóle kryterium oceny ofert. 

Jest to inne określenie kryterium cenowego, a zgodnie z art. 91 ust. 2a pzp kryterium ceny 

może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert w sytuacjach wyjątkowych, a taka 

tutaj nie zachodzi. Poza tym tak określone kryterium cenowe narusza zasady pzp co do 

niezmienności oferty w tym ceny w czasie trwania umowy. 

Pytanie 2 

W związku z równym traktowaniem Stron Umowy wnosimy o adekwatne zapisanie              

w Umowie zapisów§ 5 z tym, że w przypadku, jeżeli w rozliczanym okresie średnia wartość 

IRDN na Towarowej Giełdzie Energii wyznaczona według algorytmu będzie wyższa 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy stosowne „Bonusy”. 

Pytanie 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie §5 w całości we wzorze umowy –załącznik  

nr 10 do SIWZ oraz we wzorze umowy –załącznik nr 10a do SIWZ. Jednocześnie zwracamy 

się z prośbą o usunięcie w rozdziale 16 SIWZ kryterium oceny ofert dotyczącego bonusu. 

Prośba wynika z tego, że Wykonawca dokonuje zakupu energii elektrycznej po danej cenie 

kalkulowanej na dany dzień i nie ma możliwości zmiany ceny w okresie obowiązywania 

kontraktu.  

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w przypadku energii elektrycznej, kryterium ceny 

może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ przedmiot zamówienia 

jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe (art. 91 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 

ulegają zmianie (modyfikacji) następujące zapisy Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. ROZDZIAŁ 14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 6: 

- jest: 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres wykonawców,  

a także informację dotyczącą ceny i bonusu. 

- winno być: 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres wykonawców,  

a także informację dotyczącą ceny. 

2. ROZDZIAŁ 16 SIWZ: OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: 
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a) pkt. 2, tj. kryteria oceny ofert: 

jest:  

- cena 97% 

- bonus 3% 

winno być: 

- cena 100% 

b) pkt. 4 ulega wykreśleniu; 

c) pkt 5: 

- jest: 

Punkty pozostałych ofert będą liczone według proporcji matematycznej z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku: 

Pc = (Cn:Cob) x 100 x 97% 

- winno być: 

Punkty ofert będą liczone według proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku: 

Pc = (Cn:Cob) x100 

d) ulega wykreśleniu pkt 6 przedmiotowego Rozdziału, 

e) pkt 7 i 7.1 ulega wykreśleniu i zastępuje się je następującymi zapisami: 

- pkt 7: 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca udzieli Zamawiającemu opustu 

pieniężnego jeżeli w rozliczanym okresie średnia wartość ważona IRDN  

w okresie rozliczeniowym na Towarowej Giełdzie Energii (na rynku dnia 

następnego) wyznaczona według poniższego algorytmu będzie niższa od średniej 

ważonej IRDNdof wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, dla całej 

doby na dzień otwarcia ofert. 

śr.IRDNOr = (∑ IRDN w okresie rozliczen./∑ dni sesji giełdowych w okresie 

rozliczen.)<IRDNdof 

 

                ∑ -   oznacza sumę, 

            ∑śr.IRDNOr  - suma średnich ważonych IRDN z poszczególnych dni okresu  

                                       rozliczeniowego, w których odbywały się sesje giełdowe, 

            IRDNdof - średnia ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji  

                                giełdowej dla całej doby na dzień otwarcia ofert, 

IRDN - średnia ważona wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej 

(danego dnia) liczona po dacie dostawy dla całej doby i ogłoszona na 

stronie internetowej http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy. 

- pkt 7.1: 

Wykonawca udzieli opustu pieniężnego wyliczonego według poniższego    

algorytmu: 

 

(IRDNdof  - śr.IRDNOr) x A x 0,5 = wartość opustu (zł), 
 

         IRDNdof -  średnia ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji  

giełdowej dla całej doby na dzień otwarcia ofert, 

           śr.IRDNOr –  średnia IRDN w okresie rozliczeniowym, 

           A - wolumen energii zużytej przez Zamawiającego w okresie rozliczeniowym  

                      (MWh).   

 

http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy
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3. ROZDZIAŁ 17 FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO pkt 1 a): 

- jest: 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

- winno być: 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom.  

4. FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

- ulega wykreśleniu pkt. 2 przedmiotowego załącznika. 

5. WZORY UMÓW – Załącznik nr 10 i 10a do SIWZ: 

- pkt 1, 2 i 3 § 5 umów: 

jest: 

1. Wykonawca rozliczając zużycie energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy 

udzieli Zamawiającemu bonusu pieniężnego, o ile w rozliczanym okresie średnia 

wartość IRDN na Towarowej Giełdzie Energii (na rynku dnia następnego) 

wyznaczona według poniższego  algorytmu będzie niższa od średniej ważonej IRDN 

wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, dla całej doby za dzień 

otwarcia ofert ( IRDNdof), tj. w dniu ....… ..2015 r.: 

Śr. IRDNOr = (∑ IRDN w okresie rozliczeniowym / ∑ dni sesji giełdowych w okresie 

rozliczeniowym)< IRDNdof 

gdzie: 

∑  -   oznacza sumę, 

Śr. IRDNOr - suma średnich ważonych IRDN  z poszczególnych dni okresu  

                                 rozliczeniowego, w których odbywały się sesje giełdowe, 

IRDNdof - średnia ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji  

                                 giełdowej, dla całej doby dla dnia otwarcia ofert, 
IRDN -  średnia ważona wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej  

                                 (danego dnia), liczona po dacie dostawy dla całej doby i ogłaszana na  

                                 stronie internetowej http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/ 

 

2. O ile średnia IRDN w okresie rozliczeniowym będzie niższa od IRDN w dniu 

otwarcia ofert (IRDNdof), a wynosząca ……. zł/MWh wówczas Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu bonusu wyznaczonego z algorytmu: 

 

                 (IRDNdof  -  Śr. IRDNOr )  x  A x 0,5  =  wartość bonusu [zł] 

 

       gdzie: 

       IRDNdof       - średnia ważona wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej,  

                                      liczona po dacie dostawy dla całej doby dla dnia otwarcia ofert, 

       Śr. IRDNOr        -  średnia IRDN w okresie rozliczeniowym, 

http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/
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       A            - wolumen energii zużytej przez zamawiającego w okresie rozliczeniowym  

                                     (MWh). 

 

3. Kwota bonusu każdorazowo będzie pomniejszać kwotę płatności  wynikającej  

z trzeciej dekady kolejnego okresu rozliczeniowego i zostanie  proporcjonalnie 

podzielona na poszczególne Rejony Zamawiającego, stosownie do ilości zużytej 

przez te Rejony energii elektrycznej, za okres za który przypadał bonus. 

 

- winno być: 

1. Wykonawca rozliczając zużycie energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy 

udzieli Zamawiającemu opustu pieniężnego, o ile w rozliczanym okresie średnia 

wartość IRDN na Towarowej Giełdzie Energii (na rynku dnia następnego) 

wyznaczona według poniższego  algorytmu będzie niższa od średniej ważonej 

IRDNdof wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, dla całej doby na 

dzień otwarcia ofert, tj. w dniu ....…..2015 r.: 

  Śr. IRDNOr = (∑ IRDN w okresie rozliczeniowym / ∑ dni sesji giełdowych w okresie 

rozliczeniowym)< IRDNdof 

gdzie: 

∑  -   oznacza sumę, 

Śr. IRDNOr - suma średnich ważonych IRDN  z poszczególnych dni okresu  

                                 rozliczeniowego, w których odbywały się sesje giełdowe, 

IRDNdof - średnia ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji  

                                 giełdowej, dla całej doby na dzień otwarcia ofert, 
IRDN -  średnia ważona wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej  

                                 (danego dnia), liczona po dacie dostawy dla całej doby i ogłaszana na  

                                 stronie internetowej http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/ 

 

2. O ile średnia IRDN w okresie rozliczeniowym będzie niższa od IRDNdof w dniu 

otwarcia ofert, a wynosząca ……. zł/MWh wówczas Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu opustu wyznaczonego z algorytmu: 

 

                 (IRDNdof  -  Śr. IRDNOr )  x  A x 0,5  =  wartość opustu [zł] 

 

       gdzie: 

       IRDNdof - średnia ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji  

                             giełdowej, dla całej doby na dzień otwarcia ofert, 

       Śr. IRDNOr  -  średnia IRDN w okresie rozliczeniowym, 

       A            - wolumen energii zużytej przez zamawiającego w okresie rozliczeniowym  

                                     (MWh). 

 

3. Kwota opustu każdorazowo będzie pomniejszać kwotę płatności  wynikającej  

z trzeciej dekady kolejnego okresu rozliczeniowego dla obiektów zasilanych 

średnim napięciem oraz fakturę rozliczeniową dla obiektów zasilanych niskim 

napięciem i zostanie  proporcjonalnie podzielona na poszczególne Rejony 

Zamawiającego, stosownie do ilości zużytej przez te Rejony energii elektrycznej, 

za okres za który przypadał opust. 

 

- ulega wykreśleniu pkt 4 § 5 obu przedmiotowych załączników. 

http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/
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Informacja Zamawiającego: 

Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. Zastosowanie opustu będzie następowało w ściśle określonym 

przypadku i wysokości znanych Wykonawcom na etapie składania ofert – i niezmiennych  

w czasie obowiązywania zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 12a  ust 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach.  Nowym terminem składania ofert jest dzień  

30.04.2015 r. godz. 09:45. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.04.2015 r. o godz. 10:00. 
         

 


