
ISO 9001:2015

@C'

H&S

@
O»›Szpital

bez bólu

(LIDLN

ll)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21—200 Parczew ui. Kościelna 136 tel. (83) 355—21—02 fax. (83) 355-21-00
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Parczew, 30.08.2019 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamówienia@spzozparczew.pl

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2019 (1)
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Parczewie.

Wyjaśnienia Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia 29 stycznia
2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1986), 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 internetowejZamawiającego

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym prosimy o przekazanie
informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.
Odpowiedź:
Tak. Akt notarialny

Pytanie 2
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze
Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
— grupa taryfowe (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
— numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
— nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
— data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
Odpowiedź:
Wszystkie niezbędne dane są już podane w dokumentacji.

P tanie 3
Cz); Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. Pełnomocnictwostanowi załącznik nr 2 do umowy.



Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ?
Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy. prosimy
o wskazanie:

a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia
prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy

b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy kompleksowe ?
0) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony. czy nieokreślony? Jeśli są

na czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do kiedy.
d) czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas

określony, czy nieokreślony?
e) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru wskazanych w

załączniku nr 1 do umowy
f) czy punkty poboru wskazane w załączniku nr 1 do umowy są na umowie rezerwowej

sprzedaży energii elektrycznej

Odpowiedź:
Z dniem 31.12.2019 r. wygasają aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie 6
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
Czy wskazane w zamówieniu układy pomiarowo — rozliczeniowesą dostosowane
do zasad TPA ? Jeśli nie jest dostosowany, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi.
Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 8
Czy Zamawiający do obecnie obowiązującej umowy przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i

jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakt z
zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością
zapłacenia kar przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 9
Załącznik nr 4 do SIWZ: wnioskujemyo przedstawienie zużycia dla wskazanych grup taryfowych
z podziałem na strefyw poszczególnych latach.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Prosimy o wskazanie właściwego oddziału Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla PPE
zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ



Pytanie 11
Wnioskujemy o dopisanie w par. 4 ust. 5 wzoru Umowy, zapisu: „Bonifikata zostanie wypłacona
pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz pozytywnie
rozpatrzonego przez Wykonawcę”. Wyjaśniamy, że Wykonawca musi ocenić, czy zaszła
przesłanka powodująca naliczenie bonifikaty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza
słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje
z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie
dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu 2 par. 7 ust. 6 wzoru Umowy, który zostanie
zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowyWykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Wnioskujemyo wykreślenie fragmentu zapisu w par. 9 ust. 2 wzoru Umowy tj. ostatnie zdanie.
Możliwość dokonywania automatycznych potrąceń bez uzyskania zgodyWykonawcy rodzi
wątpliwości, co do oceny, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie kar umownych wraz z
odsetkami ustawowymi i stanowi naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Wskazujemy, że nie zawsze naliczona kara umowna jest zasadna.W przypadku braku zgody,
prosimy o dostosowanie zapisu uwzględniając naliczenie kary płatnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obciążeniowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14
Par. 9 wzoru Umowy. Aby zachować równość stron, wnosimy o dodanie punktu nakładającego
na Zamawiającego karę, o treści: „ W przypadku rozwiązania umowy bądż odstąpienia od
umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jest on
zobowiązany do zapłaty na rzeczWykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15
Wnioskujemyo dodanie zapisu w par. 9 wzoru Umowy o treści:

„RozwiązanieUmowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z
ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym oświadczenie Zamawiającego 0 wypowiedzeniu Umowy dotarło
do Wykonawcy, chyba że Zamawiającywskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy
termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem
miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy.
Oświadczenie o wypowiedzeniuUmowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcydo powstrzymania się, przez okres od zawarcia
Umowy do od dokonania wypowiedzenia Umowy.
W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie
do ., Zamawiającyjest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej
według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

OPR = 60 % * CE
OPR — Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;



CE — przychód jaki uzyskałbyWykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej
w planie sprzedaży energii po cenach okreslonychw g.. .Umowy, w okresie od dnia rozwiązania
Umowy do upływu okresu obowiązywaniacen, tj. do..
Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowybędzie stanowiło ryzyko
dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i

pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16
Par. 10 ust. 2 lita) wzoru Umowy : Wnioskujemyo dodanie po słowie „akcyzy” następującej
treści :

„ lub podatku VAT”.
Odpowiedź:
Sytuacja, w której może dojść do zmiany stawki podatku VAT, opisana jest i uregulowana w śli
umowy.


