Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/25/D/N/AC/2020/80/2020

Limanowa dnia: 2020-04-16

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-04-15 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala
Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie 1
SIWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub
będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady
TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe 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: Do grupy B-23 układ pomiarowy jest dostosowany do zasady TPA
Pytanie 2
SIWZ Rozdział 5 Termin realizacji zamówienia
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, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.07.2020 r. nie jest
możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień ..., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
Odpowiedź: Termin rozpoczęcia sprzedaży po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i
przyjęciu umowy do realizacji przez OSD
Pytanie 3
SIWZ Rozdział 13 Wadium pkt 13.1
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie poprawnej kwoty wadium. Kwota zapisana cyfrą to 10 000 zł natomiast
słownie to dwadzieścia dwa tysiące 00/100. Prosimy o ujednolicenie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił zapis.
Pytanie 4
SIWZ Rozdział 22 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
pkt 22.6
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. Prosimy o
dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: "Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Jako podmiot sektora finansów publicznych Zamawiający
zobowiązany jest do określania swoich zobowiązań w umowie, stąd zawarcie aneksu regulującego wzrost ceny
jest uzasadnione
Pytanie 5

SIWZ Rozdział 22 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
pkt 22.10 a i b
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów z dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź: Zapisy wskazane w pytaniu dają stronom prawo dokonania zmian w odniesieniu do oferty w drodze
aneksu i Zamawiający je pozostawia bez zmian
Pytanie 6
SIWZ Rozdział 22 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
pkt 22.10 c
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć
ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych,
które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały
będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:
"Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 7
Formularz oferty
Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną
stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami
za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny
jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto
oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu
sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Pytanie 8
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.
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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. 5 ust. 2a
pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza
Pytanie 9
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: Tak
Pytanie 10
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 wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie
procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
g) 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 ?
h) 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:
a) Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług
dystrybucji
b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy
c) Umowy dystrybucyjna zawarte są na czas nieokreślony
d) Dotychczasowym sprzedawcą jest TAURON Polska Energia
e) Termin kończ sprzedaży to 31.05.2020
f ) Zamawiający upoważni wykonawcę do rozwiązania umowy
g) Zamawiający posiada umowę na dystrybucję na czas nieokreślony
h) Zamawiający nie posiada umów/aneksów promocyjnych czy
lojalnościowych
Pytanie 11
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 podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź: Tak, umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w formie aktu notarialnego
Pytanie 12
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?
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Odpowiedź: Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w
zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy
przez OSD
Pytanie 13
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 14
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez
Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie może zgodzić się na regulacje, które są znane obecnie wyłącznie Wykonawcy.
Zamawiający jest samodzielnym publicznych zakładem opieki zdrowotnej, który od ponad 10 lat osiąga
pozytywny wynik finansowy potwierdzony sprawozdaniem finansowym i który terminowo reguluje swoje
zobowiązania
Pytanie 15
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy,
który uwzględniał będzie Istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Tak
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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