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Parczew, 20.10.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/13/2014 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1.  

Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres 
wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? 

Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający ma obecnie zawarte umowy w akcjach promocyjnych, które wygasają 31 
grudnia 2014 r. Obecnie zawarte umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 31 grudnia 
2014 roku. 

Pytanie 2. 

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X 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 dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 4. 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, 
dwumiesięczny? 
Odpowiedź: 
Dla wszystkich PPE jest obecnie miesięczny okres rozliczeniowy. 

Pytanie 5. 

W § 3 ust. 7 SIWZ. Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii 
elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl 20.10.2014                 Strona 2 z 4 

 

dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 
przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w 3 ust. 7 SIWZ nie ma mowy o parametrach technicznych dostarczanej 
energii, w związku z powyższym prośba Wykonawcy jest bezzasadna. 
 
Pytanie 6. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 3 ust.4 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o 
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o informację, że Wykonawca dokona zgłoszenia umowy 
do OSD, pod warunkiem, że Zamawiający terminowo przekaże Wykonawcy wszelkie dane 
niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 7. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 5 ust. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dookreślenie, iż dołączenie nowego punktu 
możliwe jest w obrębie grup taryfowych, dla których wskazano ceny jednostkowe w formularzu 
ofertowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, ponieważ poruszaną kwestię zgodnie z 
prośbą Wykonawcy reguluje Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w  § 6 ust. 3 
 
Pytanie 8. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 6 ust.2. Wykonawca wnosi o dookreślenie, iż ceny w 
ramach przedmiotowej umowy obowiązywać będą z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 9. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 6 ust. 5. Z uwagi na brak informacji o mogącej 
wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 
energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do 
treści: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczegó1ności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub 
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej 
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązk6w nałożonych właściwymi przepisami, od 
dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej modyfikacji w dalszych 
postanowieniach SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 10. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 7 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. 19a ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 
2011. Nr 177. Poz. 1054 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 
cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Termin płatności będzie każdorazowo podawany w 
treści wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT i określony na 30 dni od daty wystawienia 
faktury przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT na co najmniej 
14 dni przed tak określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu 
Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy termin. Za dzień zapłaty 
uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 11. 
W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy w § 7 ust. 7. Wykonawca informuje, że wszystkie dane 
dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach 
wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Przepisy prawa energetycznego jasno określają składniki ceny energii elektrycznej. Wobec 
powyższego wnosimy o odpowiednią modyfikację tegoż zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiającemu  nie chodzi o dodatkowy dokument, lecz o zakres informacji jaki powinien znaleźć 
się na każdej fakturze. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
przytoczonego w zapytaniu zapisu. 
 
Pytanie 12. 
W związku z pełnomocnictwem, o którym mowa w § 3 ust. 5 Załącznika nr 5 - Załącznik nr 2 do 
umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania 
Wykonawcy pełnomocnictwa wg 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. 
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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 wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
 
 
 
 
     Podpisał: 

     

 Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
        w Parczewie 

   mgr Janusz Hordejuk 
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