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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii 

elektrycznej. 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie1:  

W Pkt 3 SIWZ – zapis o treści : Energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne (….) 

Wykonawca informuje, że za parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej odpowiada OSD a 

warunki dotrzymania tych parametrów określone są w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za 

działania OSD Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie zmiany. Wykonawca podejmuje się dostarczać energię 

elektryczną i działa w oparciu o ustawę Prawo energetyczne co potwierdza w  pyt. 2.   

Ponadto : patrz § 1 ust. 3 projektu umowy. 

Pytanie 2: 

W § 4 ust. 2-Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić , w trakcie realizacji umowy, zamianie 

przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu do podanej niżej treści. Ponadto z uwagi na nadrzędny charakter przepisów 
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podatkowych Wykonawca zwraca się z prośba o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną 

zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. W odniesieniu do 

ostatniego zdania zapisu Wykonawca informuje, że w przypadku zmiany cen jednostkowych zmianie 

ulegnie również wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o zmianę zapisu do treści: 

Cena jednostkowa, według której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna 

przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej (odpowiednio 

brutto lub netto) może nastąpić tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  akcyzowego 

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 zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie zmiany. Istotne postanowienia umowy przewidują zmiany 

w zakresie podatku VAT oraz akcyzowego. Wprowadzenie ogólnego zapisu umożliwiającego zmianę ceny 

w przypadku jakichkolwiek kosztów po stronie Wykonawcy zaprzeczałoby celowi postępowania, które 

winno prowadzić do uzyskania stałej, niezmiennej w całym okresie obowiązywania umowy ceny, a 

jedynie wyjątki od tej reguły winny dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych  jak cyt. zmiana podatku VAT lub 

akcyzy. Ponadto proponowany zapis byłby sprzeczny z art. 144 pzp, bowiem nie przewiduje mechanizmu, 

na którego podstawie i w jakiej wysokości zmiana ceny miałaby następować. 

Pytanie 3: 

W §4 ust. 3 - z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacunkową przez 

Odbiorcę ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacunkowa ilość energii, 

powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym 

szacowana ilość energii zostanie przekroczona, może być fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje 

informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku gdy wartość umowy brutto przekroczy 

kwotę wskazaną w ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku opisanym powyżej rozwiązanie 

umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym 

oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do 

uregulowania wszelkich należności za faktycznie zużytą energię, do dnia rozwiązania umowy. 

W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję Wykonawca zwraca się z prośbą 

o zmodyfikowanie ostatniego zdania w ust. 10 § 4 do treści: 

W przypadku przekroczenia wskazanej powyżej kwoty zastosowanie ma §4 ust. 3. 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie. Jeżeli wynagrodzenie umowne osiągnie kwotę 

określoną w § 4 ust. 10, umowa wygasa. 

Patrz § 4 ust. 3 ostatnie zdanie – Zamawiający zobowiązany jest do monitorowania konsumpcji 

wynagrodzenia. 

Pytanie 4: 

W §4 ust. 4 – z uwagi na brak informacji dotyczącej podatku VAT, Wykonawca zwraca się z prośbą 

o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania o treści: 

Do tak wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki, który 

obciąży Zamawiającego. 

§ 4 ust. 7 – Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturą VAT co 

może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponad to w świetle 

przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie 

pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu na: 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 

VAT. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość pobranej energii 

elektrycznej i wysokość należności z tego tytułu. 

Odpowiedź: 

Podatek VAT został określony w formularzu oferty jako 23% ( patrz tabela pkt 1) co jest jednoznaczne i 

nie budzi wątpliwości. W §4 Zamawiający powołuje się na cenę określoną w ofercie Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu o terminie płatności faktur. 

Pytanie 5: 

W § 4 ust. 8 – zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty 

uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest 

zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). w związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 

prośbą o zmianę ostatniego zdania przedmiotowego zapisu do treści: 

Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zapis § 4 ust. 8 umożliwia Zamawiającemu, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia finansów 

publicznych, jednoznaczne określenie momentu zapłaty faktury.  

Brzmienie § 4 ust. 8 pozostaje bez zmian. 

Pytanie 6: 

W §6 – zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron 

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

umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub o usunięcie powyższego paragrafu 

w całości. 

Odpowiedź: 



Sugerowane przez Wykonawcę wprowadzenie zmian lub usunięcie powyższego paragrafu umowy stoi 

w sprzeczności wobec istoty zobowiązania będącego przedmiotem zamówienia. To na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek wykonania zamówienia i to on w przypadku jego niewykonania lub nienależytego 

wykonania podlega rygorowi kar umownych.  Natomiast niewykonanie zobowiązania wzajemnego przez 

Zamawiającego ( zaplata wynagrodzenia) rodzi konsekwencje w postaci obciążenia go stosownymi 

odsetkami, co zostało już przewidziane w § 4 ust. 9 projektu umowy.  

Pytanie 7: 

W §8 ust. 5 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie korespondencji drogą 

pocztową oraz w formie elektronicznej (poprzez fax lub e-mail). 

Odpowiedź: 

Forma pisemna wskazana przez Zamawiającego w § 8 ust. 5 dotyczy zawiadomień i oświadczeń 

związanych z realizacją umowy i Zamawiający pozostaje przy formie korespondencji pisemnej. Treść 

SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

Pytanie 8: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w taryfie 

Bx 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 nastąpi dostosowanie oraz 

jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do 

zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający załącza scan układu pomiarowo-rozliczeniowego  

Pytanie 9: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone 

umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie 

po raz pierwszy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada obecnie rozdzielonych umów na sprzedaż i dystrybucję energii. Zmiana 

sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz pierwszy. 

Pytanie 10: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje udzielenie 

Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany 

sprzedawcy u OSD z wprowadzonym zapisem umożliwiającym przekazywanie dalszych pełnomocnictw 

pracownikom wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy w powyższym zakresie.  

Pytanie 11: 



Wnosimy z uwagi na możliwość wystąpienia, nieprzewidywalnych na dzień dzisiejszy, zmian 

legislacyjnych dotyczących opodatkowania § 4 ust. 2 Umowy zmiany ceny ze względu na zmianę stawki 

podatku akcyzowego co skutkować będzie zmianą wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

4 ust. 10. 

Odpowiedź: 

§ 4 ust. 2 projektu umowy reguluje warunki zmiany ceny jednostkowej.  

Zamawiający nie wyraża zgody na  inne zmiany w tym zakresie. 

Pytanie 12: 

Prosimy o określenie czy układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. 

Za techniczne wymagania dotyczące układów pomiarowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej, 

wobec tego wnosimy o wykreślenie w rozdziale 12 ust. 2 SIWZ zapisu, który zobowiązuje potencjalnego 

sprzedawcę do poniesienia kosztu przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający załącza scan układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień należy stwierdzić, iż   nie jest wymagane przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Aleksandra Łomowska 


