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Lublin, dnia 15 września 2016 r.

OFERENCI
wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2016 r. pod numerem 305396-2016.
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:
Pytanie 1
SIWZ punkt 4. Wykonawca zwraca się z zapytaniem od jakiej daty Zamawiający oczekuje
rozpoczęcia sprzedaży. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach
określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6
ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, możliwym do spełnienia przez Wykonawcę terminem
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest dzień 01.11.2016r.
Odpowiedź 1
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia sprzedaży energii niezwłocznie po podpisaniu umowy,
z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa i procedur obowiązujących
dostawców energii.
Pytanie 2
SIWZ punkt 15 oraz Załącznik nr 5 § 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Czy Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od zabezpieczeń
i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości
i wprowadzenie w rozdziale 19 SIWZ zapisu o treści: „Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”
Odpowiedź 2
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 3
Załącznik nr 1 do SIWZ punkt 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie usunięcia
przedmiotowych zapisów. Zamawiający nie przewidział warunku przedstawienia polisy w SIWZ.
Odpowiedź 3
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Wskazany z załączniku nr 1 pkt 3 dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie
jest dokumentem wymaganym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, ponieważ Zamawiający warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej nie postawił,
lecz wymaganiem umownym w zakresie weryfikacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
wybranego wykonawcy, przed zawarciem umowy, zgodnie z przedmiotową opinią UZP:
„Dla żądania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wykonania przedmiotu umowy,
zamawiający powinien sformułować stosowane wymagania umowne lub inne postanowienia
siwz, które zobowiążą wybranego wykonawcę do zawarcia stosowanej umowy ubezpieczenia
(por. wyrok KIO z dnia 18 stycznia 2012 r., KIO/UZP 62/12; wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010
r., KIO/UZP 1206/10).
Celem przedłożenia polisy jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy
pod kątem :
(1) zdolności poniesienia określonych kosztów w celu uzyskania ubezpieczenia (por. wyrok KIO
z dnia 18 stycznia 2012 r.);
(2) zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego
sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia ( ubezpieczyciel weryfikuje w takich sytuacjach dany
podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia pod względem jego wiarygodności,
uczciwości gospodarczej oraz możliwości zapłaty składek (tak: wyrok SO we Wrocławiu z dnia
14 lipca 2011 r., X Ga 213/11).”
Pytanie 4
Załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy wypełniając
poszczególne oświadczenia załączników, w przypadku gdy dane oświadczenie nie dotyczy
Wykonawcy, prawidłowym będzie pozostawienie oświadczenia bez wypełnienia, czy wpisanie w
miejsca wykropkowane „nie dotyczy”. Zamawiający jednoznacznie nie określił sposobu
wypełnienia załącznika w tym zakresie.
Odpowiedź 4
Sposób wypełnienia załączników nr 2 i 3 do siwz i dbałość o czytelność przekazu Zamawiający
pozostawia w gestii Wykonawcy.
Pytanie 5
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy § 4 ust. 2. Z uwagi na brak informacji o mogącej
wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, Wykonawca
zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu ust. 2, w taki sposób aby uwzględniały zmianę
stawki podatku VAT.
Odpowiedź 5
Zasady rozliczeń określone w niżej wymienionych zapisach § 4 projektu umowy uwzględniają
mogące nastąpić zmiany podatku VAT, i tak:
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii
elektrycznej (netto) określonych w formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
2. Ceny o których mowa w ust. 1 zawierają stawkę podatku akcyzowego według stanu prawnego
obowiązującego na dzień podpisania niniejszej Umowy. W razie zmiany stawki podatku
akcyzowego, ceny o których mowa w ust. 1 ulegną odpowiedniej zmianie w odniesieniu do
niewykonanej części zobowiązania po powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o terminie
wprowadzenia zmian, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
3. Wartość szacunkowa przedmiotu umowy wynosi netto: ………………………. zł
4. W cenie energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie, wymagane
przepisami prawa składniki Praw Majątkowych wynikające ze świadectw pochodzenia,
określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne.
5. Ceny netto wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne
przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2.

Ponadto w rozdziale 12. ust 4 specyfikacji Opis sposobu obliczenia ceny, wskazane jest, że:
„Cena podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT.”
Pytanie 6
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy § 4ust. 3.
Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia,
w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe
(Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o
treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 umowy rozwiązanie umowy
następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do
uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej
energii przed wykorzystaniem ww. środków?
Odpowiedź 6
Przedmiotem zamówiania jest dostawa energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy. Określone
przez Zamawiającego ilości są szacunkowe, prognozowana ilość zużycia energii (kWh)
określona została na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający będzie uiszczał opłaty za faktycznie zużytą ilość energii i będzie kontrolował
wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający
rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii.
Pytanie 7
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy § 4 ust. 9 oraz § 5 ust. 2. Informujemy, że Wykonawca
w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania
okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego
w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc,
2 miesiące czy 6 miesięcy.
Odpowiedź 7
Zgodnie z zapisami § 5 projektu umowy Płatności i zabezpieczenia:
Sprzedawca dokonuje rozliczeń ilości energii pobranej przez Zamawiającego
w okresie rozliczeniowym na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od OSD.
2. Okres rozliczeniowy: jeden miesiąc albo zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD działającym na danym terenie.
1.

Pytanie 8
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy § 5 ust.5. Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie
przedmiotowego zapisu lub zmianę o treści: „W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu numer konta bankowego, na które dokonywane będą
wpłaty należności za wykonany Przedmiot Umowy. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy w
trakcie trwania umowy jest możliwa po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i nie wymaga
aneksu do Umowy.”
Odpowiedź 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W przypadku braku możliwości wskazania rachunku
bankowego przed podpisaniem umowy, z przyczyn technicznych leżących po stronie
Wykonawcy, proponowany przez Wykonawcę zapis może zostać wprowadzony do umowy przed
jej podpisaniem przez Strony.

Pytanie 9
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy § 5 ust. 6. Zamawiający określił dzień zapłaty faktur
VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1
Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie
z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym
środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W
związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź 9
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Przelewy zlecane przez Zamawiającego realizowane są przez bank niezwłocznie w związku
z czym obciążenie rachunku Zamawiającego i uznanie rachunku bankowego Wykonawcy
następuje w tym samym lub najpóźniej w następnym dniu. Zamawiający jako jednostka sektora
finansów publicznych z należytą starannością, w terminach określonych w umowie realizuje
płatności wynikające z otrzymywanych faktur.
Pytanie 10
Załącznik nr 9 - Wzór umowy § 7 ust. 1. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są
nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca
zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych
zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z
prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy
jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją
umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny
ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź 10
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Zamawiający jako jednostką sektora finansów publicznych, kształtując zapisy umowy, ma na
względzie w szczególności dbałość o środki publiczne, którymi dysponuje. Zgodna z umową
realizacja zamówienia publicznego nie niesie za sobą żadnego ryzyka dla Wykonawcy, który
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
wykonywać je należycie.
Pytanie 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy
dystrybucyjne zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
Odpowiedź 11
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony co wskazane jest w rozdziale 3 lit. b
specyfikacji.
Pytanie 12
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 10 ust. 3. 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 wg 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 12
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. Ostateczną treść
udzielonego pełnomocnictwa strony ustalą po podpisaniu umowy.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze
czynności związane z zawarciem umowy.
Odpowiedź 13
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia.
Pytanie 14
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 firmy;
- 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 dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź 14:
TAK, zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
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