INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 05.04.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/32/2017 – Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?
Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Aktualnie
obowiązujący termin umowy to 30.04.2017 r.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3: Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?
Odpowiedź: Obecnym sprzedawcą energii jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Pytanie 4: pkt 4 załącznik nr 1 do SIWZ oraz §4 ust. 6 Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 24b Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz. U.
2014.752 z dnia 05.06.2014 r. z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany do rozliczania się z podatku
akcyzowego przy uwzględnieniu terminu płatności określonego na fakturze. Aby prawidłowo rozliczać obowiązki
podatkowe w zakresie akcyzy, data płatności powinna zostać określona w momencie wystawienia faktury.
Ponadto wydłużony termin płatności spowoduje wzrost ceny zaoferowanej w ofercie, co jest niekorzystne dla
Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści pkt 4 załącznik nr 1 do SIWZ
w następujący sposób: „Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty prawidłowo wystawionej faktury.” Ponadto Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu 4 ust. 6 Załącznik nr
4 do SIWZ SIWZ na następujący: „Płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca _______________”.
W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę, Wykonawca proponuje dostarczenie faktury drogą elektroniczną.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: Rozdział IV §7 SIWZ oraz §6 Załącznik nr 4 do SIWZ
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 (przynajmniej na 21
dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży) oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Ponieważ termin
złożenia ofert został ustalony na 12.04.2017 r. nie będzie możliwe spełnienie warunku i rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej od 01.05.2017 r. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą
o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.06.2017 r. do dnia
31.05.2019 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej
niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia
01.06.2017 r. chyba, że nie zajdzie potrzeba zmiany sprzedawcy w przeprowadzonej procedurze.

Pytanie 6: §7 Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez zdanie „zmiany ceny określonej przez
Urząd Regulacji Energetyki”? Jakie ceny określa URE?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iz wykreśli zapis w §7 pkt 6 załącznika nr 4 do SIWZ
dotyczący zmiany ceny określonej przez URE. Dystrybucję reguluje URE, nie sprzedaż.

Pytanie 7: Czy Zamawiający ma świadomość, że ze względu na terminy określone w ustawie Pzp oraz Prawo
energetyczne, nie możliwe będzie rozpoczęcie dostaw od 01.05.2017 r. ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający jest świadom zaistniałej sytuacji. W przypadku braku możliwości
prawnych, rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi możliwie jak najszybciej na kolejne 24 miesiące.

Pytanie 8: Czy Zamawiający posiada umowy na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich obiektów
zawarte na czas określony do 30.04.2017 r.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada umowy na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich
obiektów.

Pytanie 9: Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;
Oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane
skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 10: Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania
umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 11: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
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 ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie uwzględni zapisów dotyczących zabezpieczenia
realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe.

Pytanie 12: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
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 informuje, iż nie wyraża zgody na uwzględnienie w umowie
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia
należności zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 13: Załącznik nr 4 do SIWZ § 4 pkt.1 – wzór umowy
Wykonawca informuje że do rozliczeń przyjmuje dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres
rozliczeniowy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w §
4 pkt.1 do następującej treści: “(...) na podstawie danych układów pomiarowo - rozliczeniowych dla miejsca

poboru(...)“
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisu § 4 pkt.1 załącznika nr 4 do
SIWZ.

Pytanie 14: Załącznik nr 4 do SIWZ § 6 pkt.1 i Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.3
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 01.05.2017r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień
01.06.2017r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia
01.06.2017 r. chyba, że nie zajdzie potrzeba zmiany sprzedawcy w przeprowadzonej procedurze.
Pytanie 15: Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel)?. Wykonawca będzie
potrzebował:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- 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
- numer rachunku bankowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 16: Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ewentualne nowe punkty poboru energii elektrycznej
muszą mieć grupy taryfowe zgodne z grupami wymienionymi w SIWZ i wycenionymi przez Wykonawcę?
Dodawanie innych ppe w innych grupach taryfowych stanowi zmianę przedmiotu zamówienia, bowiem
Wykonawcy kalkulują ceny w oparciu o dane podane przez Zamawiającego w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zdaje sobie sprawę że ewentualne nowe punkty poboru energii elektrycznej
muszą mieć grupy taryfowe zgodne z grupami wymienionymi w SIWZ i wycenionymi przez
Wykonawcę. Zamawiający informuje, iż nie posiada nowych PPE.

Pytanie 17: Czy w związku z zapisami umowy par. 6 ust 1 Zamawiający jest świadom, że rozpoczęcie sprzedaży
na podstawie nowej umowy może nie rozpocząć się z dniem 01.05.2017r? Informujemy, że nowa umowa musi
być zgłoszona do OSD na co najmniej 21 dni od planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia
01.06.2017 r. chyba, że nie zajdzie potrzeba zmiany sprzedawcy w przeprowadzonej procedurze.

Pytanie 18: Jaki jest termin obowiązywania dotychczasowych umów dystrybucyjnych dla punktów poboru
energii elektrycznej objętych niniejszym postępowaniem? Informujemy, że Zamawiający musi mieć zawartą
umowę dystrybucyjną obowiązującą co najmniej przez okres trwania nowej umowy jeszcze przed dniem
rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający

informuje,

iż

termin

obowiązywania

dotychczasowych

umów

dystrybucyjnych dla punktów poboru energii elektrycznej to 30.04.2017 r.

Pytanie 19: Czy Zamawiający zmieni termin płatności określony w umowie na 30 dni? Określenie krótszego
terminu płatności wiąże się z mniejszym ryzykiem po stronie Wykonawcy, co może przełożyć się na bardziej
korzystną kalkulację ceny ofertowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20: Czy Zamawiający zmieni zapis par 4 ust 6 ? Wnosimy o określenie, iż termin płatności biegnie od
daty wystawienia faktury vat. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu bilingowego termin na zapłatę
należności powinien liczony być od daty wystawienia fv.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21: Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie w umowie zapisów dotyczących zabezpieczenia należności
oraz realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe? W szczególności zapisy dotyczące limitu kredytowego
oraz zabezpieczenia realizacji umowy przedpłatą lub gwarancją bankową / ubezpieczeniową / korporacyjną?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zawarcie w umowie zapisów
dotyczących zabezpieczenia należności oraz realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe.

Pytanie 22: Czy Zamawiający zmieni zapis par. 4 ust 4 umowy? Wnosimy o dostosowanie zapisu do treści:
„Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z

okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD”. Wykonawcy wystawiają fv po otrzymaniu danych pomiarowo
rozliczeniowych od OSD w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Wykonawcy nie mają możliwości
stosowania innych okresów rozliczeniowych niż te które stosuje OSD.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu par. 4 ust 4 załącznika nr 4 do
SIWZ. Zmiana ta wynika z ustawowych uregulowań podmiotu leczniczego.

Pytanie 23: Jakie okresy rozliczeniowe mają ppe objęte postępowaniem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest
jednomiesięczny.

Termin składania i otwierania ofert wyznaczony na dzień 12.04.2017 r. godzina odpowiednio 10:00 i 10:15
nie ulega zmianie.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami zmianie ulega również Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do
SIWZ oraz Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegóły zostały określone w załącznikach.

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
•

Formularz Oferty: Załącznik Nr 1 do SIWZ - zmieniony

•

Wzór Umowy: Załącznik Nr 4 do SIWZ – zmieniony

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Dyrektora ICZMP
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha

