Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
OL.WAG.261.1.9.JP.2018

Lublin, dnia 14.09.2018 r.

OFERENCI
wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.09.2018 r. pod numerem 614991-N2018.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1
Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie
wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia
porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie
terminu obowiązywania umowy, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia sprzedaży energii niezwłocznie po podpisaniu umowy,
z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa i procedur obowiązujących
dostawców energii.
Pytanie 2
SIWZ rozdział 4. 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”.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada zawarte na czas nieokreślony Umowy dystrybucyjne co wskazane jest
w rozdziale 3 lit. b specyfikacji. Zgodnie z zapisami § 2 ust 1. Projektu umowy „Strony dołożą
wszelkich starań w celu skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany dotychczasowego
Sprzedawcy sprzedającego energię elektryczną na potrzeby obiektów Zamawiającego,
zwanego dalej „dotychczasowym Sprzedawcą”, dla wszystkich Punktów Poboru określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy

Pytanie 3
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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: Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii
elektrycznej i umowy na świadczenie usług dystrybucji.
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
Odpowiedź: NIE
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony, czy nieokreślony?
Odpowiedź: Na czas nieokreślony.
d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży
energii elektrycznej?
Odpowiedź: Umowa dostawy energii elektrycznej z dotychczasowym Wykonawcą zawarta jest
na czas określony 24 miesięcy i odowiązuje do dnia 31 października 2018 r.
e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
Odpowiedź: Do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy zobowiązany jest, zgodnie
z zapisami projektu umowy, Wykonawca.
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 ?
Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreśony.
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 ?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 4
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 według 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?
Odpowiedź:
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. Ostateczną
treść udzielonego pełnomocnictwa strony ustalą po podpisaniu umowy.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić
podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź:
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Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia.
Pytanie 6
Załącznik nr 5 do SIZWZ § 4. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie
realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, Wykonawca zwraca się z prośbą o
dodanie zapisu do umowy: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie
obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty
podatku VAT lub 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."
Odpowiedź:
Zasady rozliczeń określone w niżej wymienionych zapisach § 4 projektu umowy uwzględniają
mogące nastąpić zmiany podatku VAT, i tak:
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii
elektrycznej (netto) określonych w formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
2. Ceny o których mowa w ust. 1 zawierają stawkę podatku akcyzowego według stanu
prawnego obowiązującego na dzień podpisania niniejszej Umowy. W razie zmiany stawki
podatku akcyzowego, ceny o których mowa w ust. 1 ulegną odpowiedniej zmianie w
odniesieniu do niewykonanej części zobowiązania po powiadomieniu Zamawiającego na
piśmie o terminie wprowadzenia zmian, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
3. Wartość szacunkowa przedmiotu umowy wynosi netto: ………………………. zł
4. W cenie energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie, wymagane
przepisami prawa składniki Praw Majątkowych wynikające ze świadectw pochodzenia,
określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne.
5. Ceny netto wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną
niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w
ust. 2.
Ponadto w rozdziale 12. ust 4 specyfikacji Opis sposobu obliczenia ceny, wskazane jest,
że: „Cena podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT.”
Pytanie 7
Załącznik nr 5 do SIZWZ § 5 ustęp 3. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem
zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma
fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności.
Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną
od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku
podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu
nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi,
iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem,
czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Wprowadzony zapis gwarantuje, że Zamawiający nie otrzyma faktury po terminie płatności
wskazanym na fakturze, co często ma miejsce w związku z niedopełnieniem przez
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Wykonawców obowiązku terminowego i skutecznego dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego w konsekwencji narażając go na zapłatę odsetek, wynikających z braku
mozliwości dotrzymania wskazanego na fakturze terminu zapłaty.
Pytanie 8
Załącznik nr 5 do SIZWZ § 5 ustęp 6. 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 treści zapisu w sposób
następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Przelewy zlecane przez Zamawiającego realizowane są przez bank niezwłocznie w związku
z czym obciążenie rachunku Zamawiającego i uznanie rachunku bankowego Wykonawcy
następuje w tym samym lub najpóźniej w następnym dniu. Zamawiający jako jednostka sektora
finansów publicznych z należytą starannością, w terminach określonych w umowie realizuje
płatności wynikające z otrzymywanych faktur.
Pytanie 9
Załącznik nr 5 do SIWZ § 9. Wykonawca wnosi o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie
zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie
w SIWZ zapisu o treści: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 10
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże 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:
- 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:
TAK, zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej niezwłocznie, jest to obowiązek
Zamawiającego, uregulowany w § 3 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy. Jednocześnie w § 2 ust 1.
Projektu umowy zawarte jest zobowiązanie, że „Strony dołożą wszelkich starań w celu
skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany dotychczasowego Sprzedawcy sprzedającego
energię elektryczną na potrzeby obiektów Zamawiającego, zwanego dalej „dotychczasowym
Sprzedawcą”, dla wszystkich Punktów Poboru określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
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Pytanie 11
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 12
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostepnienie załączników 1, 2, 3, 4, 6 i 7 w wersji
edytowanej.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej e-mailem, na wniosek Wykonawcy
skierowany na adres e-mail osób wskazanych w rozdziale 7 SIWZ.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Joanna Klimkowska
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