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   Trzebnica, dnia 24.11.2015 r. 
                   

ODPOWIEDŹ  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” (Nr 

sprawy: ZP/5/2015).  

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniu 20 listopada 2015 r. wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Szpitala 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz 

z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający jest w stanie podać zużycie w poszczególnych taryfach w rozbiciu na miesiące roku kalendarzowego. 

Powyższe posłuży do dokonania dokładniejszej kalkulacji oferty. 

Odpowiedź:  

Zestawienie uśrednionych miesięcznych zużyć: 

 

 

M-c 

  

  

PROD_523000509354 

nr ewiden.  

52/0052/00036620/1 

licznik nr 03279590 

PROD_523000509204 

nr ewiden. 

52/0052/00036621/1 

licznik nr 03278417 

kWh kWh 

10 14 000 49 100 

9 16 800 63 000 

8 17 400 68 800 

7 22 300 62 400 

6 22 200 48 400 

5 22 500 51 000 

4 21 800 46 900 
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3 24 700 47 100 

2 24 400 46 700 

1 25 400 57 200 

12 19 300 57 300 

11 19 200 52 100 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego oraz cen jednostkowych netto w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego oraz cen jednostkowych netto w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego. 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ w zakresie: 

1) § 6 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie „W przypadku zmiany stawki podatku VAT 

lub podatku akcyzowego, zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, zaś w przypadku zmiany podatku 

akcyzowego zmianie ulegnie cena jednostkowa netto”, 

2) § 10 ust. 2 lit. b) wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie „zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w 

przypadku określonym poniżej w lit. c) oraz w § 4 ust. 3 i 4 umowy”. 

 

Pytanie nr 4: 

Bardzo prosimy o rozważenie kwestii usunięcia par. 9 umowy, ponieważ wpływa one niekorzystnie na wartość oferty 

jaką Wykonawcy składają w prowadzonym postepowaniu, z uwagi na konieczność kalkulowanie jej w taki sposób aby 

uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty powyższych kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis 

negatywnie wpływa na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego finanse publiczne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia § 9 wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy par. 4 ust. 6 umowy. Informujemy, że odczytów dokonuje OSD a nie Wykonawca. Wnosimy o modyfikację. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ w zakresie § 4 ust. 6 wzoru umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie „Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są w 

okresach miesięcznych przez upoważnionego przedstawiciela OSD”.  

 

Pytanie nr 6: 

Wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za 

wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD i czy 
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wynosi on 1 miesiąc. Wnosimy o modyfikację par. 6 ust. 5 umowy: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną 

odbywać się  będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ w zakresie § 6 ust. 5 wzoru umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z okresami przekazywania danych przez OSD”.  

 

Pytanie nr 7: 

Wnosimy o modyfikację w par. 6 ust. 5. W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie 

danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres. Wykonawca może nie być w stanie 

wypełnić zobowiązania polegającego na wystawieniu faktury do 10-ego dnia miesiąca z uwagi na nieterminowe 

przekazanie danych pomiarowych przez OSD. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ w zakresie § 6 ust. 5 wzoru umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z okresami przekazywania danych przez OSD”.  

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy par. 13 ust. 1.2 Umowy. Jeżeli Zamawiający poprzez treść tego punktu rozumie przerwy w dostawie energii to 

informujemy, że za powyższe odpowiada lokalny OSD. Tego typu zapisy są nie do przyjęcia i bezwzględnie powinny 

znaleźć się w umowie dystrybucyjnej, a nie w umowie sprzedażowej. Wnosimy o usunięcie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść SIWZ w zakresie § 13 ust. 1 wzoru umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie „Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w razie zawinionego i 

rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę”. 

 

 

Z poważaniem 


