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Znak: AE/ZP-27-17/17                             Tarnów, 2017-04-04   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. 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 oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z 

powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa 

wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem … lecz nie wcześniej niż po 

zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

2. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne. 
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3. 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 wg 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? 

4. 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 oraz czy 

procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

b)  Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 

czas określony czy nieokreślony? 

c)  Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?  

d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w 

terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy 

też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

e)  Proszę wskazać kto jest  Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na którym znajdują się 

punkty poboru energii elektrycznej Zamawiającego 

f) 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 ? 

g) 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 ?  

5. W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana 

po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii. dla których umowa dystrybucyjna 

jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli 

zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi? 

6. Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 

zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez 

Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie 

oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku 

możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający 

powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, 

gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z 

IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 

dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i 

odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy 

dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces 

zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy 

Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów 

poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy 
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Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną 

realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

7. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w 

ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy 

modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc 

przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w 

przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) 

lub zmienić moc przyłączeniową lub moc umowną, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, 

które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w 

ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca 

zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana 

mocy możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

9. SIWZ rozdz. XIV Ogólne warunki umowy pkt 4 i 18 oraz Formularz ofertowy rozdz. II pkt 1. 

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 

zmianie stawki podatku akcyzowego wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku 

VAT, podatku akcyzowego. 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." 

10. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym 

prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w 

postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 

11. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

12. Dotyczy Rozdziału V SIWZ - Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie 

parametrów jakościowych i technicznych dostarczanej  energii elektrycznej ponosi Operator 

System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD zwracamy się z prośbą o 

zmodyfikowanie zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu 

standardy jakościowe obsługi  odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa 

energetycznego, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych 

obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje 

mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18  sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w 

każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 

13. 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? 
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14. 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? 

15. Dotyczy Rozdziału II pkt. 6 SIWZ - w związku z tym , że Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych prosimy o modyfikację zapisu do treści : „Oferta musi zawierać 

cenę (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) brutto i netto każdego pakietu (zgodnie z 

Formularzem Cenowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą 

wszystkie koszty, opłaty, itd. 

16. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 1.1.1 SIWZ - Wykonawca zwraca się z wnioskiem po dodanie 

sformułowania : „  Zamawiający wyklucza Wykonawcę który : … : 

17. Dotyczy Załącznika Nr 4 do SIWZ - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uściślenie 

oświadczenia poprzez modyfikację zapisu do treści : „…oświadcza, że należy / nie należy* do 

tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 2 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.XIV.9  SIWZ zgłoszenia do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokona Wykonawca na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

– jednak nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. Ponadto Zamawiający informuje, iż 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane oraz dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.  

Ad. 3 

Zamawiający informuje, iż 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 i 

może to nastąpić wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, jednakże po 

uprzedniej akceptacji ww. wzoru pełnomocnictwa przez Zamawiającego.    

Ad. 4 

a) Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada umowę kompleksową na sprzedaż i 

dystrybucję energii elektrycznej. Ponadto Zamawiający informuje, iż procedura zmiany 

sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy. 

b) Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada umowę kompleksową na sprzedaż i 

dystrybucję energii elektrycznej.  

c)   Zamawiający informuje, iż obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż   

      Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 11, 31-358 Kraków. 

d)  Zamawiający informuje, iż okres wypowiedzenia obowiązującej obecnie umowy     

      kompleksowej wynosi 1 miesiąc. Ponadto Zamawiający informuje, iż w dniu 30.03.2017r    

      rozwiązał za porozumieniem stron ww. umowę ze skutkiem na dzień 15.05.2017r. 

e)  Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  na którym znajdują się 

punkty poboru energii elektrycznej Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A.                

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 
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f)   Zamawiający informuje, iż samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w 

przypadku punktów poboru, dla których obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa w 

termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

g)   Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyj-

nych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w 

terminach przewidzianych w SIWZ.  

Ad. 5 

Zamawiający informuje, iż nie posiada punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy 

będzie przeprowadzana po raz pierwszy. Ponadto Zamawiający informuje, iż samodzielnie 

zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których 

obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa w termie umożliwiającym skuteczne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

Ad. 6 

Zamawiający informuje, iż przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla 

punktów poboru energii wymienionych w SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż 

samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, 

dla których obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa w termie umożliwiającym 

skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

Ad. 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 10 

Zamawiający informuje, iż okres rozliczeniowy dla każdego punktu poboru energii wymienio-

nego w SIWZ wynosi 1 miesiąc. 

Ad. 11 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

Ad. 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Ad. 15 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.III.6 SIWZ zapis o treści: 

„6. Oferta musi zawierać cenę  (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) brutto i netto każdego 

wybranego przez Wykonawcę pakietu (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną w 

złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia 

punktu VI.2 stosuje się odpowiednio.” 
zmienia na zapis o treści: 

„6. Oferta musi zawierać cenę  (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) brutto i netto (zgodnie z 

Formularzem Ofertowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą 

wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia punktu VI.2 stosuje się odpowiednio.” 
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Ad. 16 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.IV.1.1.1 SIWZ po zapisie o treści: „Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 

ust.1 ustawy.” dodaje zapis o treści: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:” 

Ad. 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.15 i Ad.16, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert na:  

- składanie ofert do dnia 11.04.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 11.04.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.6, IV.1.1.1., IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


