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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy energii elektrycznej o
parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w
Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy” – znak sprawy
NZ/34/D/P/AC/2022.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść
zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy
rezerwowego, co jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie dokonania
przez Zamawiającego wyboru sprzedawcy rezerwowego.
Dotychczas Odbiorcy posiadający umowy dystrybucyjne nie mieli możliwości wyboru
sprzedawcy rezerwowego z uwagi na fakt, że tylko jeden sprzedawca działający na właściwym
obszarze danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego deklarował w ramach Generalnej
Umowy Dystrybucyjnej taką gotowość. W związku z tym, że pojawili się nowi sprzedawcy
deklarujący chęć świadczenia usług sprzedaży rezerwowej, Odbiorcy zyskali możliwość
wyboru sprzedawcy rezerwowego. Odbiorcy mogą wybrać sprzedawcę rezerwowego na
etapie zawarcia umowy dystrybucyjnej. Natomiast sprzedawca - zgłaszając umowę
sprzedaży i działając w imieniu klienta, będzie mógł zmienić ten wybór.
Zamawiający wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu
sprzedawców rezerwowych dostępnego na stronie internetowej danego OSD innego niż

sprzedawca będący Stroną Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Upoważnia tym samym
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – w
przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez
dotychczasowego sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez siebie
sprzedawcą rezerwowym.
Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący
stroną zawartej umowy sprzedaży - nie dotyczy przypadku, gdy wykaz sprzedawców
rezerwowych dla danego OSD obejmuje tylko jednego sprzedawcę.
W przypadku Zamawiających którzy mają PPE zlokalizowane u kilku OSD, należy dokonać
wyboru jednego sprzedawcy rezerwowego dla danego OSD.
Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej
oferty, na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę
rezerwowego?
Wskazanie wybranego sprzedawcy rezerwowego na etapie zgłaszania umowy sprzedaży
energii elektrycznej do OSD warunkuje pozytywną weryfikację zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże sprzedawcę rezerwowego na etapie podpisywania
umowy.
Pytanie nr 2
Na Zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu
zamówienia , na podstawie którego Wykonawcy dokonują wyceny swoich ofert składanych w
toku postępowania przetargowego. Obecny zapis jest nieprecyzyjny i nie wskazuje dokładnego
terminu realizacji zamówienia co może powodować trudności w wycenie a także realizacji
zamówienia. W związku z tym zwracamy się z prośbą dokładne wskazanie w jakich terminach
ma zostać zrealizowane zamówienie.
Proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu:
Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 12 miesięcy od 01.08.2022r. do 31.07.2023r. lecz
nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3
Dotyczy rozdziału 26 SWZ Projektowane istotne postanowienia dla stron postanowienia…, pkt
26.1
Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej wzoru umowy, o którym
mowa w przedmiotowym punkcie.
Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca wykonawcom obowiązującego wzoru umowy. Wymaga
jedynie aby umowa przedstawiona przez Wykonawcę uwzględniała zapisy istotnych
postanowień umowy.
Pytanie nr 4
Dotyczy rozdziału 26 SWZ Projektowane istotne postanowienia dla stron postanowienia…, pkt
26.10 lit. b
Wykonawca dokonując wyceny przedmiotu zamówienia bierze pod uwagę dane wolumenowe
dotyczące planowanego zużycia energii elektrycznej oraz okresu, w którym będzie realizowana
umowa. Na podstawie tych danych zabezpieczany jest wolumen energii elektrycznej zgodnie z
notowaniami na Towarowej Giełdzie Energii. Zapis dotyczący przedłużenia terminu
obowiązywania umowy powoduje, że Wykonawca nie ma
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możliwości prawidłowego obliczenia wartości zamówienia. W związku z tym zwracamy się z
prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis w pkt. 26.10 lit. b SWZ.
Zamawiający
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