Wrocław, 23.08.2012

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na „Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej
przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 01/26/07/2012/GZ1
Działając w imieniu i na rzecz podmiotów leczniczych tworzących Grupę Zakupową
utworzoną przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Dalszy Pełnomocnik – DF Finanse Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane
przez Wykonawców.

Pytanie 1.
Dotyczy Rozdz. VI pkt 4 SIWZ- Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę
wysokości polisy opłaconej przez Wykonawcę na kwotę 5 000 000.
Jednocześnie informujemy, iż wymóg posiadania polisy o wysokości 10 000 000zł. Może
ograniczyd możliwośd złożenia oferty przez spółki obrotu energią, które realizują dostawy o
wolumenach przekraczających przedmiotowe zamówienie a tym samym ograniczad
konkurencję.

Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na modyfikację.
Rozdział VI pkt. 4 SIWZ zostaje zmieniony, tj. Wykonawca powinien posiadad polisę OC w
wysokości min. 5.000.000 zł (słownie: pięd milionów złotych).

Pytanie 2.
Dotyczy §5 ust.2 umowy oraz Rozdz. XVI pkt 7 SIWZ – Z uwagi na brak informacji o mogącej
wystąpid, w trakcie realizacji umowy, zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiotowego
zapisu zdania o treści:
„(…) lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy
Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają
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powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia
ich wejścia w życie.”
W przypadku akceptacji powyższej propozycji prosimy o uwzględnienie zmiany w §9 ust. 1
pkt 1.6 i ust. 2 umowy, w rozdz. XXV pkt 1.5 SIWZ oraz pkt 2 formularzy cenowych.

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na modyfikację.
Zamiarem Zamawiających jest uzyskanie takich warunków cenowych, które gwarantują ich
niezmiennośd w danym okresie. A zatem, Wykonawca powinien tak skalkulowad cenę, aby
uwzględnid ewentualne ryzyko zmian przepisów mających wpływ na cenę (za wyjątkiem
podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług VAT).

Pytanie 3.
Dotyczy §6 ust. 3 umowy- Wykonawca informuje, iż za poprawnośd danych pomiaroworozliczeniowych odpowiada OSD, Sprzedawca nie może ponosid odpowiedzialności za
rozbieżności w danych otrzymanych od OSD. Ponad to data wystawienia faktury z tytułu
dystrybucji energii elektrycznej nie musi byd tożsama z datą wystawienia faktury za energię
elektryczną. Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu do treści:
Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z
faktury.

Odpowiedź:
Zamawiający w §6 ust. 3 umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) określił ogólną zasadę, iż
„Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za zakupioną
energię elektryczną (…)” i jednocześnie przytoczył jedyny przypadek, zwalniający go od tego
obowiązku. Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji danych przesyłanych od OSD do
Sprzedawcy i nie może ponosid odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. Co do zasady
faktury od OSD i od Sprzedawcy mogą byd wystawiane z różną datą, natomiast w celu
uniknięcia rozbieżności co do ilości energii zakupionej, a dostarczonej, Zamawiający
doprecyzowują zapis §6 ust. 3 umowy w brzmieniu:
Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za zakupioną
energię elektryczną, za wyjątkiem sytuacji, gdy ilośd energii (MWh, kWh) dostarczonej w
danym okresie rozliczeniowym, a wynikająca z faktury od OSD, będzie inna niż ilośd energii
sprzedanej w tym samy okresie rozliczeniowym wynikająca z faktury od Wykonawcy. W
takim przypadku bieg terminu płatności faktury od Wykonawcy zostaje zawieszony, do czasu
otrzymania pisemnie rozpatrzonej reklamacji przez Wykonawcę lub stosownej korekty
faktury.
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Pytanie 4.
Dotyczy §8 umowy- Zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza
zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o
wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako
odpowiedzialnośd ogólną do wysokości poniesionej szkody ( straty). Prosimy o modyfikację
zapisów do treści:
Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialnośd odszkodowawczą na zasadach ogólnych do
wysokości poniesionej szkody (straty).

Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na modyfikację. §8 Umowy otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca w wysokości 1 %
wartości netto oferty, na podstawie której podpisana została niniejsza umowa.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Zamawiający w wysokości 1 %
wartości netto oferty, na podstawie której podpisana została niniejsza umowa.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, każda ze Stron będzie uprawniona do
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody rzeczywistej.

Pytanie 5.
Z uwagi na brak informacji mogącej wystąpid w trakcie realizacji umowy, zmianie przepisów
prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Wykonawca zwraca się z prośbą o
dodanie do SIWZ zapisu:
„W przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmian
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej, przepisów
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej
zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami,
od dnia ich wejścia w życie”.
W obecnym stanie prawnym Wykonawca nie ma możliwości wyceny ryzyka związanego z
zakupem praw majątkowych na 2013r., gdyż model wsparcia przewidywany w obecnej
ustawie wygasa z upływem 2012 (tzw. Certyfikaty żółte i czerwone), a Ustawodawca nie
uchwalił nowego prawa w tym aspekcie, w związku z powyższym Wykonawca wnosi jak na
wstępie
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Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na modyfikację.
Zamiarem Zamawiających jest uzyskanie takich warunków cenowych, które gwarantują ich
niezmiennośd w danym okresie. A zatem, Wykonawca powinien tak skalkulowad cenę, aby
uwzględnid ewentualne ryzyko zmian przepisów mających wpływ na cenę (za wyjątkiem
podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług VAT). Jednocześnie informujemy, iż
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał w stosownym komunikacie wartości
jednostkowych opłat zastępczych kształtujących wartośd certyfikatów na rok 2013, zatem
Wykonawca jest w stanie oszacowad wpływ tych czynników na swoje koszty.

Pytanie 6.
Czy punkty odbioru rozliczane za usługi dystrybucji według grup taryfowych B i będące
własnością zamawiającego, posiadają układy pomiarowe dostosowane do zasady TPA.

Odpowiedź:
Odpowiedź znajduje w Załączniku nr 1 , pkt. 9 i Załączniku nr 2 pkt. 9 do SIWZ , tj. „Układy
pomiarowo-rozliczeniowe dla odbiorców z grupy B są dostosowane do zmiany dostawcy lub
zostaną dostosowane do wymagao technicznych, tak aby umożliwid rozpoczęcie sprzedaży
energii elektrycznej przez wybranego Wykonawcę”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem
Błażej Krawczyszyn
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