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Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

W uzupeinieniu odpowiedzi z 29 lipca 2022 r. na Pana interpelacjc-3 W sprawie montaiu
klimatyzatoréw W miejskich placéwkach oswiatowych, przekazanq przez Pana Artura Buszka,
Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 22 lipca 2022 r., uprzejmie informujeg.

Wydziai Edukacji Urzegdu Miasta Krakowa przeprowadzii ankiete; dotyczqcq m.in. liczby
zakupionego sprzgtu, ceny jednostkowej oraz zuiycia energii elektrycznej, na ktérq
odpowiedziaio 120 placéwek oswiatowych.

Z przeprowadzonej ankiety Wynika, 2e klimatyzacja zostaia zakupiona przez
61 placéwek, z ktérych 39 zawario umoW¢ na zakup i dostawg, a 2 placéwki zawariy umoW¢
uiyczenia sprz¢tu. Pozostaie szkoiy i p|acc'>Wki sag W trakcie dokonywania zaméWier'\ sprzgtu.
Procedura zakupu jest Wydiuiona ze Wzgkgdu na braki odpowiedniego asortymentu na rynku
(oczekiwanie na sprzet i montai trwa naWet kilka tygodni). W zdecydowanej Wiqkszosci
placéwek zakupione zostaiy klimatyzatory écienne 0 klasie energetycznej co najmniej A++, ktére
be;-dz; siuiyiy giéwnie W pomieszczeniach do nauki. tacznie zakupiono 229 kiimatyzatoréw.

Kwestia Wyliczenia kosztc'>W uiytkowania klimatyzatoréw jest skomplikowana. Przede
Wszystkim z racji tego, Ze szkoiy i placéwki oswiatowe zakupiiy réinego typu klimatyzatory,
0 réinym poborze mocy klimatyzatora dla chiodzenia i dla grzania. Pobér mocy chiodzenia Waha
sie mic-;-dzy 1000W a 3 500W, co W przeiiczeniu Wg érednich cen za 1 kWh moie daé réine
Wyniki.

' Ponadto nadmieniam, 2e jednostki Gminy Miejskiej Krakéw 0d Wielu lat zakupujq energiq:
eiektrycznq i gaz W drodze przetargéw publicznych W grupach zakupowych organizowanych
przez Krakowski Holding Komunalny SA. Uczestnikami grup zakupowych sq podmioty gminne,
miejskie jednostki organizacyjne (m.in. edukacja, pomoc spoieczna) oraz spéiki miejskie.
W Wyniku rozstrzygnigtego przetargu W marcu 2021 r. podpisana zostaia umowa na dostaweg
energii eiektrycznej na okres od 1 Iipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r., 2 cenq netto na rok 2022



Wynoszacal 428,33 PLN/MWh, dla odbiorcow innych nii oswietlenia uiiczne (m.in. budynki
Wykorzystywane przez administracjg Miasta oraz zasob komunalny). Ze Wzgigdu na to, 2e ceny
energii elektrycznej na 2022 r. zostaiy ustalone W umowach z Wyprzedzeniem i obowiqzujq do
korica 2022 r., Wpiyw podWy2ek cen, ktore nastapiiy od 1 stycznia 2022 r., na budiet i Wydatki
Miasta zostai zminimalizowany.
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Otrzymujq:
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