Do wszystkich zainteresowanych
dot.:

postępow. nr ZOZ.ZP.382-11/20 pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
nr ogłoszenia w BZP 541516-N-2020 z dnia 19.05.2020 r.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy.

Pytanie 2:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów
prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami
dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze
publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej
ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w ww.
przypadkach
Pytanie 3:
dot. zapisów SIWZ
Wykonawca prosi o podanie numerów identyfikacyjnych Punktów wyjścia nadanych przez OSD
umieszczonych przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności
Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru
identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.
Odpowiedź:
Nr ewidencyjny punktu poboru: 53
Nr PPE: PL 0037 7300 0005 6366.
Pytanie 4:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?
Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów
lojalnościowych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zawierał żadnych umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych
lub lojalnościowych z dotychczasowymi dostawcami energii elektrycznej.
Pytanie 5:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD).

Pytanie 6:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 3
Wykonawca prosi o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, informujemy, że
sprzedaż będzie dopiero możliwa po podjęciu następujących czynności:
1) Wybór oferty w postępowaniu
2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy sprzedaży energii elektrycznej
3) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD procedura trwa co
najmniej 21 dni.
4) W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu
rozpoczęcia sprzedaży, tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia sprzedaży z
dniem 01.08.2020 r dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że sprzedaż energii elektrycznej będzie w okresie
01.08.2020r. do 31.07.2021r. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i
skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5) W przypadku braku zgody na zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że sprzedaż energii elektrycznej będzie od 01.07.2020r. po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający uważa, że prowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu umożliwia przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy w
zakładanym terminie. Zamawiający dokłada starań, aby rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło zgodnie z
założeniami. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę obawy Pytającego zostaną podjęte czynności w
kierunku ustalenia rezerwowego terminu rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży.
Pytanie 7:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 17 pkt. 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, obowiązywały od dnia wejścia w życie
nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany
również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT, naraża Wykonawcę na ryzyko
związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania
stron postępowania.
Odpowiedź: Stosowne zapisy podniesione w ww. uwagach Zamawiający wprowadził w §13 ust. 4
projektu umowy. Nie ma tam informacji o konieczności wyrażania zgody na wprowadzanie zmiany
stawek wynikających za regulacji wysokości akcyzy lub jakichkolwiek podatków oraz o konieczności
wprowadzania aneksów zmieniających umowę.
Zamawiający sam uważa i przychyla się do racji Pytającego, że zmienione urzędowo stawki VAT i
akcyzy powinny być wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa tak w
formie jak i dacie i nie ma konieczności uszczegóławiania tego w umowie.
Pytanie 8:
dot. zapisów SIWZ
Wykonawca prosi o udostępnienie załączników do oferty w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Załączniki zostaną wysłane do Pytającego.
Załączniki zostały przesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli taki wniosek.
Pytanie 9:
dot. projektu umowy – Umowy – zał. nr. 2 par. 7 ust. 4
Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących upoważnienia Zamawiającego do uzyskiwania od
OSD danych stanowiących podstawę rozliczeń.
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia sobie takie uprawnienia.

Pytanie 10:
dot. projektu umowy – Umowy – zał. nr. 2 par. 8 ust. 1
Wykonawca prosi o określenie dokładnego terminu płatności za faktury VAT, wyjaśniamy, że
określenie terminu płatności „ w czasie nie krótszym niż 21 dni „ jest mało precyzyjne, Wykonawcy
kalkulując cenę oferty będę uwzględniali różne terminy co ma wpływ na cenę oferty. Wykonawca prosi
o określenie jednakowego terminu płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian również
w Formularzu oferty - załącznik nr. 1.
Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym terminie płatności. Wykonawcy w ramach
własnej polityki finansowej mogą żądać płatności w terminach dla siebie przewidzianych.
Zamawiającemu zależy jedynie na tym aby termin płatności nie był krótszy niż 21 dni, gdyż sposób
finansowania Służby zdrowia może utrudniać Zamawiającemu płatności w terminach krótszych.
Pytanie 11:
dot. projektu umowy – Umowy – zał. nr. 2 par. 11
Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.
Odpowiedź: Kary umowne w każdej umowie regulują prawa Stron umowy do poszanowania jakości
współpracy. Zamawiający nie jest zainteresowany usunięciem §11 z umowy.
Pytanie 12:
dot. zapisów SIWZ
Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?
Odpowiedź:

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego jest Kogeneracja Zachód S.A.

Pytanie 13:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy
będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji. Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie
przeprowadzana po raz pierwszy.
Pytanie 14:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą wszystkie niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel nie później niż w dniu
podpisania umowy.
Pytanie 15:
dot. zapisów SIWZ
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- nazwę Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;

oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
Sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.
Pytanie 16:
dot. zapisów SIWZ
Czy postępowanie dotyczy 1 punktu poboru energii elektrycznej?
Jeżeli nie, to Wykonawca prosi o wskazanie ile jest punktów poboru objętych tym postępowaniem.
Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru.

Pytanie 17:
dot. zapisów SIWZ
Czy w przypadku gdy Wykonawca nie może przedstawić referencji, to będzie honorowane przez
Zamawiającego tylko wypełnione oświadczenie - załącznik nr. 5A bez konieczności dostarczania
dodatkowych dokumentów?
Czy Wykonawca winien przedstawić 3 takie oświadczenia czy wystarczy 1 oświadczenie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w p. 6.II.4 SIWZ za dowód należytego wykonania Zamawiający
przyjmie pozytywne referencje bądź inne podobne merytorycznie dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o należytym wykonaniu dostaw Zamawiający zamiennie przyjmie oświadczenie
Wykonawcy o ich należytym wykonaniu (wg wzoru z Zał. nr 5a),
Pytanie 18:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający będzie honorował referencje wystawione w dniu 24.01.2020r. dla zamówienia które
jest nadal wykonywane? ( umowa trwa od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.), które spełniają wymóg
dotyczący porównywalnej wartości oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w p. 6.II.4 SIWZ w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pytanie 19:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający będzie honorował referencje wystawione w dniu 23.01.2020r. dla zamówienia które
jest nadal wykonywane ( umowa trwająca od 2014- 2020r.) które spełniają wymóg dotyczący
porównywalnej wartości oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w p. 6.II.4 SIWZ w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pytanie 20:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 3
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania

umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres; NIP
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne
dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą wszystkie niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel niezbędne dane do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy nie później niż w dniu podpisania umowy.
Pytanie 21:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony, czy nieokreślony?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii
elektrycznej?
f) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku
punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku
punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
g) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli
tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów
lojalnościowych ?"
Odpowiedź: Wszystkie kwestie podniesione w powyższym pytaniu zostały wyjaśnione we
wcześniejszych odpowiedziach. Nie mniej jednak przypominamy:
ad a) Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i
umowę na świadczenie usług dystrybucji;

ad b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy;
ad c) Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na
świadczenie usług dystrybucji;
ad d) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego jest Kogeneracja Zachód S.A.;
ad e) Umowa z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej obowiązuje do 30.06.2020r.;
ad f) Zamawiający zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji przez ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibą w Gdańsku;
ad g) Nie, Zamawiający nie zawierał żadnych umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych lub
lojalnościowych z dotychczasowymi dostawcami energii elektrycznej.
Pytanie 22:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie
taryfowej B23 jest lub będzie dostosowany do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Jeżeli układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy
Zamawiający go dostosuje do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku
dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu
umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź: Zamawiający posiada układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B23 który jest
dostosowany do zasady TPA.
Pytanie 23:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 4 zał. nr 2 §6 ust. 1 i §10
Wykonawca informuje, iż biorąc pod uwagę:
• termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
• termin na podpisanie umowy;
• obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy;
rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.07.2020 nie jest możliwe.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o rozważenie zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży
energii i modyfikację dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
Ponadto wykonawca informuje, że rozpoczęcie sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowania
możliwe jest nie wcześniej niż po rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej
na podstawie, których Zamawiający nabywa energie elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu
procedury zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w
zapisu:
„Termin wykonania zamówienia od dnia……………………… do dnia ………………., jednak nie
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał
energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu
w życie umowy/umów dystrybucyjnych. ”
Mają na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie przedmiotowej
modyfikacji w §6 ust. 1 §10 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający uważa, że prowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu umożliwia przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy w
zakładanym terminie. Zamawiający dokłada starań, aby rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło zgodnie z
założeniami. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę obawy Pytającego zostaną podjęte czynności w
kierunku ustalenia rezerwowego terminu rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży.
Pytanie 24:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 6 pkt II p.pkt 3; rozdział 15
Zamawiający w pkt. II rozdziału 6 jako jeden z warunków udziału w postępowaniu oraz w rozdziale 15
SIWZ jako jedną z formalności, którą należy dopełnić po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy,
wskazał obowiązek przedłożenia kopii polisy, której obowiązek posiadania przez cały okres realizacji

umowy ma Wykonawca.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w sytuacji
posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania przedstawione przez
Zamawiającego, której termin obowiązywania dobiega końca z dniem 31.12.2020r. tj. w trakcie
realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający dopuści zastąpienie aktualnej polisy nową
umową ubezpieczeniową (obejmującą okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.). Wyjaśniamy, że
umowy ubezpieczeniowe zawierane lub przedłużane są co do zasady w miesiącu grudniu. Zawieranie
umowy ubezpieczeniowej wyłącznie do realizacji jednego przedmiotu zamówienia powodowałoby
znaczne obciążenie dla Wykonawcy, co może znaleźć odzwierciedlenie w składanych ofertach.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi, zwracamy się z prośbą o właściwe dostosowanie zapisów
dokumentacji, poprzez dodanie zapisów umożliwiających Wykonawcy przedłużenie obowiązujących
lub zawarcie nowych umów ubezpieczeniowych w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez cały okres realizacji
umowy. Jeżeli wykonawca posiada już polisę ubezpieczenia OC wypełniającą wymagania niniejszego
postępowania, to Zamawiający będzie honorował taki dokument. W przypadku zaś zakończenia
terminu jego obowiązywania wykonawca ma obowiązek przedłużenia polisy na okres realizacji
umowy, bądź zawarcia nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas nie krótszy
niż okres realizacji umowy dostawy energii elektrycznej do Zamawiającego i na warunkach
wypełniających wymagania niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu polisę OC nie później niż w dniu podpisania umowy. Dokument ubezpieczenia będzie
warunkiem koniecznym do podpisania umowy.
Pozostałe wymagania odnośnie ubezpieczenia OC wykonawcy zawarte są w zapisach p. 6.II.3 SIWZ.
Pytanie 25:
dot. zapisów SIWZ – rozdział 15
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy.

Pytanie 26:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 1 – formularz oferty; zał. nr 2 - §8 ust.2
Z uwagi na fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty, Wykonawca wnosi o uzupełnienie
zapisów w zakresie terminu płatności w dokumentacji przetargowej, tj. w formularzu oferty jak i w
treści projektu umowy: §8 ust.2
Odpowiedź: Wykonawcy w ramach własnej polityki finansowej mogą oferować płatności w terminach
dla siebie przewidzianych. Zamawiającemu zależy jedynie na tym aby termin płatności nie był krótszy
niż 21 dni, gdyż sposób finansowania Służby zdrowia może utrudniać Zamawiającemu płatności w
terminach krótszych. Prosimy o samodzielne uzupełnienie terminu płatności.
Pytanie 27:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 2 - §3 ust. 3 pkt 5)
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów §3 ust.3 pkt 5) do treści:
„5) przekazywaniu Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do propozycji Pytającego, w związku z czym §3 ust.3 pkt 5
umowy będzie miał treść:
„przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji niniejszej Umowy, w
szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na jej realizację”.
Pytanie 28:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 2- §3 ust. 5 pkt 1)
Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia
usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy
energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać
zmodyfikowany.

Odpowiedź: Zamawiający stoi na stanowisku, iż zapisy w §7 ust. 5 i 6 wystarczająco opisują sposób
postępowania przy stwierdzeniu błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego. Jeżeli wykonawca nie ma możliwości zastosować bieżącej korekty, to korektę taką
może wprowadzić w kolejnym terminie rozliczeniowym po udostępnieniu ich przez OSD.
Pytanie 29:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 2 - §7 ust. 5 i 6
Wykonawca informuje, iż faktury korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych
pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje
przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. 5 i 6.
Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie w tym zakresie.
Odpowiedź: Jeżeli wykonawca nie ma możliwości zastosować bieżącej korekty, to korektę taką może
wprowadzić w kolejnym terminie rozliczeniowym po udostępnieniu ich przez OSD.
Pytanie 30:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 2- §8 ust 1
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD
jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD
określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych
Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni
obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazywanych Wykonawcy przez OSD
Pytanie 31:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 2 - §12 ust. 1, 4
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar wskazanych w ust 1 i 4. Zapis ten powoduje
konieczność podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka
związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami wskazanymi w przedmiotowych
zapisach.
Odpowiedź: Kary umowne w każdej umowie regulują prawa Stron umowy do poszanowania jakości
współpracy. Zamawiający nie jest zainteresowany usunięciem §11 z umowy.
Pytanie 32:
dot. zapisów SIWZ – zał. nr 4 - §12 ust. 6
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego
w postępowaniu wykonawcy. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów zdania pierwszego poprzez
określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie
stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która
byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.
Odpowiedź: Zamawiający podziela opinię Pytającego, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej
od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży
zawartej z wybranym Wykonawcą.
Pytanie 33:
dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za
jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego do OSD faktu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

