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Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 05.05.2015 r. pod numerem 103878-2015.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wyjaśnienia część I:
Pytanie 1:
Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 2:
Prosimy o informacje jaki jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów? W drodze wyjaśnienia
informujemy, iż jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w
imieniu Zamawiającego. Ponadto, nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z
koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedź:
1. nr ewidencyjny umowy I - 81000562/WO/2014, - 3 miesięczny okres wypowiedzenia
2. nr ewidencyjny umowy II – 81002687/WO/2014 – 3 miesięczny okres wypowiedzenia
3. nr ewidencyjny umowy III – 15/CC/2007 – 1 miesięczny okres wypowiedzenia
Pytanie 3:
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W
przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie
takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 4:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny PPE;
Odpowiedź:
TAK, zamawiający przekaże dane niezbędne do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie 5:
Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie w załączniku nr 5 do SIWZ, §
10 wzoru umowy o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego
przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że
Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W
takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z
oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od
zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku
rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie
Płatne przy Rozwiązaniu):
OPR = 20 % * CE
OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE
- przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie
sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5
Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj.
do …………………….;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów.
W załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy w § 7 zawarte są postanowienia końcowe i nie znalazły się
tam informacje dotyczące wypowiedzenia umowy. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia
od umowy zawarte są w § 6, zaś kary umowne określone w § 7 nie naruszają równowagi stron
umowy.

Pytanie 6:
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w
terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po
otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez
Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia
skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.
Wyjaśnienia część II:
Pytanie 1
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 3 ust.1 p.4. Wykonawca zwraca się z prośbą
o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „zmiana lub zwiększenie liczby
PPE jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany lub zwiększania liczby PPE.
Pytanie 2
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 3 ust.2 p.5. Wykonawca prosi o modyfikację
zapisu do treści: „przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi
Zamawiającego, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje bonifikata w wysokości oraz
na zasadach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
do ww. ustawy”.
Odpowiedź:
Załącznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 3 ust.2 p.5 otrzymuje brzmienie: „przyjmowanie od
Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii
elektrycznej. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, Zamawiającemu
na jego pisemny wniosek przysługuje bonifikata w wysokości oraz na zasadach określonych Prawem
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy”.
Pytanie 3
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 5 ust.3. Wykonawca nie jest w stanie określić
w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy
ustalaniu prawidłowego terminu płatności, dlatego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:
„…w przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania - płatności należy dokonać niezwłocznie, przy czym Zamawiający powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę i ustali z nim nowy termin płatności”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 5 ust.6. Zgodnie z obecnie obowiązującymi
zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne
wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art.
19 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535
z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści
możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cytowany zapis został
zmodyfikowany na: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 7 ust.1. Mając na uwadze zasadę
ekwiwalentności świadczeń Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie kar umownych
w sposób tożsamy i równy dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się
z prośbą o usunięcie pkt.1 lub uszczegółowienie naruszeń postanowień umowy. Jednocześnie
Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność do
wysokości poniesionej szkody (straty).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Krajowa Izba Odwoławcza pozytywnie zapatruje się na instytucję kary umownej. W ocenie KIO
kary umowne są pożytecznym instrumentem nie tylko o charakterze odszkodowawczym, ale również
prewencyjnym. Ich zadaniem jest dyscyplinowanie wykonawców w trakcie realizacji umowy. KIO
podkreśla, że wykonawca niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ma ustawowe prawo
do domagania się jej miarkowania przez sąd (wyrok KIO o sygn. akt KIO 283/14).
Pytanie 6
W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 8 oraz odpowiednio SIWZ. Wykonawca
proponuje zamienny zapis na zamówienie uzupełniające: „Zamawiający ma prawo do zwiększenia
ilości punktów odbioru energii poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Rozliczenie
dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i
według tej samej stawki rozliczeniowej. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest
możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w ofercie
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zwiększania ilości punktów poboru energii elektrycznej.
Pytanie 7
Uprzejmie informujemy, że Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wzór zał. nr 2 do umowy. Biorąc
pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania
Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, który
w szczególności zawierał będzie poniższe sformułowania:
„…..(Nazwa Firmy)….
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na
rzecz:……..,
do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:
1.
Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji
zawartej …………………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2.
Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
dotychczasowemu sprzedawcy.
3.
Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru
skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu
mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy

mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na
warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak
również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej,
okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie
zawierać będzie także
zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków
korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty
należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji
z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym
pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie
udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie
można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4.
Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
5.
Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom
Wykonawcy oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane
względem Wykonawcy do wykonywania takich czynności.
6.
Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań
o których mowa w pkt od 1 do 5.
Oświadczam(y), że:
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą
umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą
…………………...
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze
stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany
sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż
czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa według
proponowanego wzoru. Ostateczną treść udzielonego pełnomocnictwa strony ustalą po podpisaniu
umowy.
Pytanie 8
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- 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
Odpowiedź:
TAK, zamawiający przekaże dane niezbędne do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie 9
Jaki jest okres wypowiedzenia poszczególnych umów?
1. nr ewidencyjny umowy I - 81000562/WO/2014, - 3 miesięczny okres wypowiedzenia
2. nr ewidencyjny umowy II – 81002687/WO/2014 – 3 miesięczny okres wypowiedzenia
3. nr ewidencyjny umowy III – 15/CC/2007 – 1 miesięczny okres wypowiedzenia
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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