
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /18                      Data: 30.10.2018 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku
Sp. z o. o. (Znak postępowania: 4772/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 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  okazać  się  konieczność  zakupu  energii  przez  Zamawiającego  od  tzw.  sprzedawcy

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że większość danych wskazanych w pytaniu znajduje się w Załączniku
Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże w/w załącznik w wersji edytowalnej.
Niemniej Zamawiający informuje j.n :

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy; - „Pro-Medica”w  Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk.

-  opis  punktu  poboru;  -  Załącznik  Nr  1  do  SIWZ  (Przychodnia  Specjalistyczna  ul.  Konopnickiej  1,

Przychodnia Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 29/31, Szpital P1 i P2 ul. Baranki 24) 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - 

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1, 19-300 Ełk

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 29/31,  19-300 Ełk

• Szpital P1, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

• Szpital P2, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

- grupa taryfowa ;

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1, 19-300 Ełk – C11

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 29/31,  19-300 Ełk – C11



• Szpital P1, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk – B23

• Szpital P2, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk – B23

- planowane roczne zużycie energii; Szacowany wolumen energii 2.000.000 kWh. 

- numer licznika; 

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1, 19-300 Ełk – 50436752

• Przychodnia Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 29/31,  19-300 Ełk – 11962775

• Szpital P1, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk – 325.00208   77

• Szpital P2, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk – 325.00208   81

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - GREEN S.A.

- numer aktualnie obowiązującej umowy; - Umowa Nr 131/Z/2017

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - Umowa zawarta na czas określony do

dnia 31.12.2018r.

- numer ewidencyjny PPE; - PL_ZEBB_2805 002346_04, PL_ZEBB_2805  022352_07, PL_ZEBB_2805 000920_08,

PL_ZEBB_2805 000921_00.

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; - Kolejna zmiana.

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; - Zamawiający udzieli w dniu zawarcia umowy.

- dokument nadania numeru NIP; - Zamawiający udostępni w dniu zawarcia umowy.

- dokument nadania numeru REGON; - Zamawiający udostępni w dniu zawarcia umowy.

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;   - Zamawiający udostępni w dniu

zawarcia umowy.

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz

pełnomocnictwa.  - Zgodnie z KRS.

Pytanie 2.



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 

Odpowiedź : Odrębne umowy na dystrybucję i sprzedaż.

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź : Po raz kolejny.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony,

czy nieokreślony?

Odpowiedź : Na czas nieokreślony.

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

Odpowiedź : GREEN S.A.

e)  Jaki  jest  okres  wypowiedzenia  obowiązujących  umów  kompleksowych/  umów  sprzedaży  energii

elektrycznej?

Odpowiedź : Brak. Umowa na czas określony do dnia 31.12.2018r. 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź : Nie ma takiej konieczności. Umowa na czas określony do dnia 31.12.2018r. 

g) 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 ?

Odpowiedź : Nie dotyczy. Umowa na dystrybucję na czas nieokreślony. Sprzedaż i dystrybucja odrębne.

h)  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 ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 3.



Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia 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  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego  pisma?

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?

Odpowiedź : Zamawiający udzieli pełnomocnictwa.

Pytanie 4.

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?

Odpowiedź : Nie dotyczy. Zamawiający ma zawartą umowę dystrybucyjną na czas nieokreślony.

Pytanie 5.

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 Zamawiający

samodzielnie  zawrze  umowę  z  OSD  w  terminie  umożliwiającym  skuteczną  realizację  procedury  zmiany

sprzedawcy?

Odpowiedź :  Nie dotyczy. Zamawiający ma zawartą umowę dystrybucyjną na czas nieokreślony.

Pytanie 6.



Wykonawca zwraca się  z  prośbą o udzielenie  informacji,  czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach

taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie

każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający

dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku

braku dostosowania  przez  Odbiorcę  układów pomiarowo-rozliczeniowych  do  zasady TPA po  rozdzieleniu

umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź :  Układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 2 ust 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 01.01.2019r. na okres

12  miesięcy,  lecz  nie  wcześniej,  niż  po  zawarciu  umów  dystrybucyjnych,  pozytywnie  przeprowadzonej

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź  :  Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Zamawiający  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie

zamówienia z zachowaniem wystarczającego terminu na zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy

w OSD i oczekuje świadczenia usług od dnia 01.01.2019r. zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust 7

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy,

że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także

zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym

środki  pieniężne  wpłyną  na  rachunek  bankowy  podmiotu,  któremu  należna  jest  zapłata.  W  związku

z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się

datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.



Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust 8

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest

podmiotem  odpowiedzialnym  za  pozyskiwanie  i  przekazywanie  do  sprzedawców  danych  pomiarowo-

rozliczeniowych  dla  punktów  poboru  energii  (PPE).   Sposób  ustalania  danych  przez  OSD  określony jest

w umowie dystrybucyjnej,  zawartej  pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy

energii)  nie  mają  wpływu  na  regulacje  wynikające  z  umów  dystrybucyjnych  Zamawiającego,  zgodnie

z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się

z prośbą o wyjaśnienie,  czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów

wykonawczych  w  zakresie  prowadzenia  rozliczeń  na  podstawie  danych  pomiarowo-rozliczeniowych

przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź  :  Zamawiający  informuje,  że  zawarta  umowa  dystrybucyjna  zawiera  zapis  określający

zobowiązanie  się  operatora  systemu  dystrybucyjnego  do  realizacji  umów  sprzedaży  energii  poprzez

udostępnianie danych pomiarowych dla energii elektrycznej dlatego też Zamawiający pozostawia zapisy bez

zmian.

Pytanie 10.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust 11 i § 8 ust.3

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą

o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od

dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „(…) od dnia ich

wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

Pytanie 11.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 6 

Wykonawca  informuje,  że  ewentualną  szkodę  Zamawiającego  stanowi  różnica  w  cenie  zakupu  energii

elektrycznej  od  sprzedawcy  rezerwowego  w stosunku  do  ceny  energii  elektrycznej  z  oferty  wyłonionego

w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów

z tytułu zakupu energii  elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami

energii  zakupionej  od  sprzedawcy  rezerwowego,  a  energii,  która  byłaby  zakupiona  na  podstawie  umowy

sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.

Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym pozostawia zapisy bez zmian.



Pytanie 12.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 6 ust. 1

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości

stron  w  stosunku  cywilnoprawnym.  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  adekwatnych  kar

umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar

umownych,  zwracamy  się  z  prośbą  o  modyfikację  zapisów  do  treści:  „Strony  ponoszą  wobec  siebie

odpowiedzialność  odszkodowawczą  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  poniesionej  szkody  (straty)”.

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją

umowy  po  stronie  Wykonawcy,  co  z  kolei  może  negatywnie  wpłynąć  na  kalkulację  ceny  ofertowej  dla

Zamawiającego.

Odpowiedź  :  Zamawiający  informuje,  że  zapis  §  6  ust.  1  będzie  miał  zastosowanie  tylko  w  przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 13.

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź : Tak.

Z poważaniem


