107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZP.2612.11.2021

No 2017/75987.1

Wałcz dnia, dnia 19 lipca 2021 r.

Do wiadomości uczestników postępowania
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących
prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem DZP.2612.11.2021 „Dostawa energii
elektrycznej”.

Pytanie 1 – Rozdział II, pkt 1 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Przedmiot zamówienia"),
Załącznik nr 2 do SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Tabela
danych do zmiany dostawcy energii elektrycznej")
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:
a) Czy umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź: Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.
b) Czy obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z ESV Wisłosan Sp. z o.o.
wymaga wypowiedzenia bądź złożenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu?
Odpowiedź: Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z ESV Wisłosan Sp. z o. o.
nie wymaga wypowiedzenia bądź złożenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu.
c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę w terminie pozwalającym
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej
czynności Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę.
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku gdy umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
Odpowiedź: Umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas nieokreślony.
e) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na
podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
Odpowiedź: Zamawiający ma zawartą umowę dystrybucyjną z OSD.
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Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach
przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w
ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma zawartych umów / aneksów w ramach akcji
promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 2 – Rozdział II, pkt 1 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Przedmiot zamówienia"),
Załącznik nr 2 do SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Tabela
danych do zmiany dostawcy energii elektrycznej")
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 w oddzielnych polach
zestawienia);
- 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;
- wskazania sprzedawcy rezerwowego;
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
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- 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, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania
umowy.

Pytanie 3 – Rozdział II, pkt 1 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Przedmiot zamówienia"),
Załącznik nr 2 do SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Tabela
danych do zmiany dostawcy energii elektrycznej")
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 (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na
powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść
przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź: Tak, 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

Pytanie 4 – Rozdział II, pkt 4 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Termin wykonania
zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Tabela danych do zmiany dostawcy energii elektrycznej"),
§7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021 r."), pkt 3
Załącznika nr 1 do SWZ ("FORMULARZ OFERTY")
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych
w art. 308 ust. 2 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, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia
01.08.2021 r. może nie być możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie
powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii
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elektrycznej na dzień 01.10.2021 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umowy dystrybucyjnej,
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez
OSD oraz po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Równocześnie informujemy, iż termin realizacji zamówienia musi być wskazany
precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia
wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z
przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związkuz powyższym, uprzejmie
prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia
i zakończenia realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień
1.09.2021 r.

Pytanie 5 – Rozdział II, pkt 4 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Termin wykonania
zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Tabela danych do zmiany dostawcy energii elektrycznej"),
§7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021 r."), pkt 3
Załącznika nr 1 do SWZ ("FORMULARZ OFERTY")
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca
zwraca się z prośbą o modyfikację/ujednolicenie zapisów do treści:
„1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.10.2021 r., lecz
nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży energii
elektrycznej, po zawarciu umowy dystrybucyjnej, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.“
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 1 umowy , który otrzymuje brzmienie:
„1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2021 r.,
lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej, po zawarciu umowy dystrybucyjnej, po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.“

107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Bank Gospodarstwa Krajowego
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Oddział w Szczecinie
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

No 2017/75987.1

Pytanie 6 – Załącznik nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021 r.")
1. Zwracamy

się

z

prośbą

o

udzielenie

informacji,

czy

Zamawiający

uwzględni

w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności
ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe,
zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą
zapisu dotyczącego konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na
wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
2.

Zwracamy

się

z

prośbą

o

udzielenie

informacji,

czy

Zamawiający

w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące

uwzględni
konieczności

ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane
przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą
zapisu dotyczącego konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności w przypadku ich
przeterminowania.
Pytanie 7 – § 3 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021
r.") Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego określenie, iż
Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę
taryfową bądź moc umowną dla danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały określone w SWZ i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w
ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca
się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana mocy
umownej bądź grupy taryfowej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów do umowy.

Pytanie 8 – §10 ust. 1 i 5 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. /
2021 r.") 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

(również

skorygowanych

danych

pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru
energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na
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regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie
z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.
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 za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego
na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?
Równocześnie

informujemy,

iż

Wykonawca

może

prowadzić

rozliczenia

tylko

w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
1. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej dokonywane będzie w okresach rozliczeniowych
zgodnych z okresem rozliczeniowym wskazanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych, w
oparciu o prawidłowo sporządzoną fakturę oraz na podstawie cen określonych w ofercie
Wykonawcy.
(...)
5. W przypadku, gdy ilość energii określona na fakturze nie odpowiada ilości energii sprzedanej
Zamawiającemu

(w

szczególności

w

wyniku

stwierdzenia

nieprawidłowości

w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego) Wykonawca dokonuje
korekty

rozliczeń

na

podstawie

skorygowanych

danych

pomiarowo-rozliczeniowych

przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie 9 – §9 ust. 1, §13 ust. 1-2 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr
.............. / 2021 r.") Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa,
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę
cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Wykonawca zwraca się z
prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu w treści §9 ust 1 umowy: "Rozliczenie dostaw
energii następuje wg cen określonych w ust. 2, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy, które pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej
Umowy, za wyjątkiem zmian określonych w § 13 ust. 1, pkt 1 i 2” oraz modyfikację zapisu §13 ust.
2: „Wszystkie zmiany i uzupełnienie Umowy dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, aneksem i muszą być podpisane przez Strony za wyjątkiem zmian określonych w § 13
ust. 1, pkt 1 i 2. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków
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nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia
aneksu do umowy."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §9 ust. 1 oraz §13 ust. 2 umowy.
Pytanie 10 – pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ ("FORMULARZ OFERTY"), Rozdział III, pkt 6, ppkt 1 SWZ
("Informacje o przebiegu postępowania - Informacje o formalnościach, jakie...")
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną
poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej
zgłoszenia dokumentami, pełnomocnictwem do zgłoszenia umowy) do Wykonawcy?
Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną
oraz przygotuje ww. dokumenty.
Pytanie 11 – §10 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021
r.") Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie
określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Wykonawca nie ma możliwości
automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku z powyższym zwracamy się
z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „(…) - w razie
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie na pisemny
wniosek Zamawiającego przedłużony o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu faktury. Fakt
udokumentowania wpływu faktury w terminie dłuższym niż 14 dni od daty jej wystawienia ciąży
na Zamawiającym.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §10 ust. 2 poprzez dodanie następującej
treści: „(…) - w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT
zostanie na pisemny wniosek Zamawiającego przedłużony o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu
faktury”.
Pytanie 12 – § 10 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021
r.") 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
treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”.
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Odpowiedź: Zgodnie z pierwszym zdaniem art. 454 §1 k.c. miejsce spełnienia świadczenia może
zostać przez strony oznaczone w umowie. Artykuł ten ma więc charakter dyspozycyjny.
Zamawiający nie wyraża więc zgody na zmianę treści zapisu §10 ust. 3 umowy.
Pytanie 13 – §11 ust. 1, lit. b) Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. /
2021 r.") 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 (§11 ust. 1 lit a). W związku
z powyższym zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 11 ust. 1 lit b). Poszkodowany nie może
wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego
o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień
publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §11 ust. 1 lit b).

Pytanie 14 – Rozdział II, pkt 4 SWZ ("Wymagania stawiane wykonawcy - Termin wykonania
zamówienia") Mając na względzie wymagania stawiane Wykonawcy podane w Rozdziale II, pkt 4
SWZ Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych
wskazanych w Załączniku nr 2 i 6 do SWZ.
Równocześnie informuję, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość
przekazanych danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą
o uwzględnienie równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającegoo treści:
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych i
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do treści umowy.
Pytanie 15 – §11 ust. 3, lit. a) i 4 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr
.............. / 2021 r.") Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić
z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia
przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku
wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub
o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §11 ust. 3, lit. a) i nadaje mu brzmienie:
„a) w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy, z jego winy, Zamawiający
skorzystał z dostawy tzw. sprzedawcy awaryjnego”.
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Pytanie 16 – §11 ust. 3, lit. c) i 4 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr
.............. / 2021 r.") Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji
szczególnych i wyjątkowych wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych,
przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W
opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie
przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten sposób godząc w zasadę
proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych. Możliwość zerwania przez
zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu nie proporcjonalne
uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiewając równowagę stron
i ekwiwalentność świadczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów.
Pytanie 17 – § 4 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021
r.") Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu udzielenia odbiorcy odpowiedzi do
14 dni od dnia wpływu zgłoszenia – wskazany przez Zamawiającego termin może być
niewystraczający do rozpatrzenia sprawy. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, termin udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia sprawy, reklamacji wynosi 14
dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do
treści: „Wykonawca przyjmuje zgłoszenia uwag i reklamacji innych niż wskazane w ust. 3 oraz
udziela odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu udzielania odpowiedzi do
14 dni od dnia wpływu ogłoszenia.
Pytanie 18 – §4 ust. 6, §6 ust. 2 lit. b) Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr
.............. / 2021 r.") Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły
wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są
przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za
dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowe
zapisy powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca
zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.
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Odpowiedź: Treść §4 ust. 6, §6 ust. 2 lit. b) wskazuje, że Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób
trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. §4 ust. 6 nakłada wyłącznie
obowiązek informacyjny. W związku z powyższym Zamawiający nie usunie wskazanych zapisów.
Pytanie 19 – §10 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. / 2021
r.") Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na
zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach.
Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT
w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego
wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia
w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się
do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na
produkcję papieru i ograniczenie transportu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej:
efaktura@107sw.pl.
Pytanie 20 – § 4 ust. 3 lit. b) Załącznika nr 4 do SWZ ("PROJEKT UMOWY - UMOWA Nr .............. /
2021 r.") Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści §4 ust. 3 lit. b). Przedmiotowy
zapis umowy wskazuje tylko na konieczność udostępnienia danych, a nie na ich formę.
Udostępnienie może więc następować w formie danych zawartych na fakturze.
Pytanie 21 – Załącznik nr 1 do SWZ ("FORMULARZ OFERTY") Wykonawca zwraca się z prośbą
o potwierdzenie ilości energii objętych przedmiotem zamówienia - 1 462 473 kWh. W formularzu
oferty wykazano ilości dwukrotnie większe wynikające ze zdublowania wolumenu zużycia (wiersz
pierwszy Formularza Oferty zawiera całość wolumenu, natomiast wiersz drugi i trzeci wolumen w
rozbiciu na poszczególne strefy czasowe: dzienną i nocną dla grupy taryfowej C22b).
Czy

Wykonawca

powinien

zaoferować

ceny

jednostkowe

energii

elektrycznej

w jednym z dwóch dostępnych wariantów tzn. dla całości wskazanego wolumenu podać jedną
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cenę jednostkową (wariant I) bądź zróżnicowane ceny jednostkowe netto dla wolumenu dla strefy
dziennej i nocnej w grupie taryfowej C22b (wariant II)?
Odpowiedź: Wykonawca powinien wskazać zróżnicowane ceny jednostkowe netto dla
wolumenu dla strefy dziennej i nocnej w grupie taryfowej C22b (wariant II)

Pytanie 22 – pkt 8.1.) Ogłoszenia o zamówieniu, Rozdział II, pkt 2, ppkt 2 SWZ ("Informacje
o przebiegu postępowania - Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert")
Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie terminu składania ofert – w pkt 8.1.)
Ogłoszenia wskazano: „Termin składania ofert: 2021-07-21 08:30” natomiast w Rozdziale III, pkt 2,
ppkt 2) SWZ oraz na platformie zawarto informację, że: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia
21 lipca 2021 roku do godz. 9:30.”
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 22 lipca 2021 r. godz. 8:30.
Pytanie 23 - 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: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił przesłanki
mające wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Należą do nich: zmiany w przepisach
dotyczących podatku akcyzowego, powodujące zmianę ceny jednostkowej (uśrednionej) za
zużycie 1 MWh energii elektrycznej i w konsekwencji wynagrodzenia Wykonawcy oraz
ustawową zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT) . Zamawiający nie przewiduje i nie
wyraża zgodny na zmianę wynagrodzenia w innych przypadkach, poza wymienionymi w SWZ.
Pytanie 24 - Wykonawca prosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw z 01-08-2021 na 01-092021r.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w powyższym zakresie – rozpoczęcie dostaw 1.09.2021 r.
Pytanie 25 - W Przypadku braku zgody na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw z 01-08-2021 na
01-09-2021r., Wykonawca prosi o wprowadzenie zapisu mówiącego o rozpoczęciu dostaw po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Wykonawca prosi o informację,
kto pełni funkcję Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 24. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do
umowy postanowienia wskazującego, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej nastąpi po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający informuje, że
funkcję Operatora Sieci Dystrybucyjnej pełni ENEA OPERATOR SP. Z O. O.

Pytanie 26 - W związku z określonymi terminami rozpoczęcia sprzedaży na dzień 01.08.2021 roku
chcielibyśmy nadmienić, że procedura zmiany sprzedawcy od zawarcia Umowy trwa 21 dni
u Operatora Systemu Dystrybucyjnego w związku z tym nie ma możliwości przeprowadzić
procedury zmiany sprzedawcy na dzień 01.08.2021 roku. Prosimy o ustosunkowanie się do
sprawy.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w powyższym zakresie – rozpoczęcie dostaw 1.09.2021 r.

Pytanie 27 - Czy przewidujecie Państwo możliwość zmiany zapisów Umowy jeżeli chodzi o termin
płatności 60 dni i ewentualną zmianę terminu płatności na 30 dni przy uzyskaniu dużo
korzystniejszej ceny energii elektrycznej przy krótszym terminie płatności?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę w powyższym zakresie.

…………………………………………………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego
imieniu

Wyk.: 47 28 15
Dnia 1.06.2021.
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