Odpowiedzi na pytania dot. ogłoszenia o wyborze doradcy energetycznego
Uprzejmie informujemy, że wpłynęły następujące pytania:
1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zawartym w OWZ: Zakres czynności
doradcy-audytora kosztów energii. Etap Pierwszy, ust. 2: „Weryfikacja warunków
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego
obowiązujących Zamawiającego z uwzględnieniem stanu technicznego układów
pomiarowo-rozliczeniowych (liczników) i ewentualnej konieczności ich
dostosowania w przypadku zmiany Dostawcy energii elektrycznej.”
2. W umowie z Pełnomocnikiem Zamawiającego, par. 2. Ust. 1 jest mowa o 11
podmiotach leczniczych, a w OWZ wskazanych jest 9 podmiotów.
3. W umowie z Zamawiającym par. 5 ust. 3 wynagrodzenie R(1) jest liczone na
podstawie wolumenu W, wynikającego z ust. 7a, jednocześnie w ust. 7b Zamawiający
dopuszcza naliczenie wynagrodzenia „z dołu za każdy uzgodniony w ust. 7 pkt a)
powyżej okres rozliczeniowy w ciągu … dni od zakończenia tego okresu.”
4. W związku z ukazaniem się na stronie www.szpitalewielkopolski.pl ogłoszenia
dotyczącego wyboru doradcy energetycznego bardzo proszę o udostępnienie
kserokopii faktury z ostatniego okresu rozliczeniowego za energię elektryczną oraz
bieżących umów zawartych z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej.

Ad.1 Na podstawie umów z dotychczasowym Dostawcą energii oraz Warunków przyłączenia
będących załącznikiem do tej umowy, możliwe jest określenie grupy przyłączeniowej i
właściciela układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli układ pomiarowo-rozliczeniowy jest
własnością Zamawiającego Doradca po ewentualnym uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od
Zamawiającego podejmuje następujące działania:
 W wymagających tego przypadkach Doradca informuje Zamawiającego (dany podmiot
leczniczy ) o konieczności zwrócenia się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z
wnioskiem o określenie warunków dotyczących układu pomiarowo-rozliczeniowego w
przypadku zmiany dostawcy energii elektrycznej (wskazany wzór wniosku).
 Na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej postępowań na dostawę energii
elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej uwzględnia w uzasadnionych przypadkach
konieczność dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych przy zmianie Dostawcy
energii elektrycznej i udział Dostawcy w realizacji tego dostosowania (z możliwością jego
finansowania lub współfinansowania).
Ad. 2 Zapis w Umowie z Pełnomocnikiem Zamawiającego w § 2 ust. 1 w którym mowa o 11
podmiotach leczniczych jest zapisem prawidłowym.
Dlatego w OWZ w Roz. I pkt.1 prawidłowy zapis brzmi: Przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp na zakup energii
elektrycznej – dostawa oraz dystrybucja - na okres 24 miesięcy dla 11 podmiotów
leczniczych, występujących jako Zamawiający lub Grupa zakupowa oraz pełnienia funkcji

doradcy - audytora kosztów energii elektrycznej zwanego dalej Doradcą, ww.
postępowaniach i przygotowaniach do ich przeprowadzenia. Zmianie ulega również § 1 ust. 3
Umowy z Pełnomocnikiem Zamawiającego, do którego dopisuje się pkt.10) i 11) w
brzmieniu:
10) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” ul. Poznańska 15,
62-200 Gniezno
11) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64 – 100 Leszno.

Ad.3 W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów § 5 Umowy z Zamawiającym,
określającego sposób naliczania wynagrodzenia dla Doradcy, Pełnomocnik Zamawiającego
doprecyzowuje definicję wolumenu energii elektrycznej oznaczonej literą W, która otrzymuje
brzmienie:
W – wolumen zużytej energii elektrycznej czynnej, wynikającej z otrzymanych przez
Zamawiającego faktur za energię elektryczną w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w
ust. 7a poniżej.
Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia: półroczny okres rozliczeniowy oznacza, że dopiero
po tym okresie obowiązywanie „nowej” umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą
energii elektrycznej, Doradca wystawia fakturę Zamawiającemu, naliczając swoje
oszczędności w oparciu o przekazane przez Zamawiającego kserokopie otrzymanych faktur
od „nowego „ Dostawcy energii elektrycznej.
Ad.4 Kserokopie faktur i umów dotyczących zakupu energii elektrycznej przez podmioty
lecznicze uczestniczące w grupie zakupowej, są udostępniane w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.
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