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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:  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony 

Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla 

każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
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- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

edytowalnej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 2 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ poprzez 

wykreślenie ostatniego zdania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w ww. zakresie. 

Pytanie 3. 

 Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 7 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ na zapis o 

treści: „7. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 

VAT.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie 

Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego 

terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni 

liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 

podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do 

Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. 

Ponadto wyjaśniamy, iż faktura sama w sobie zawiera ilości pobranej energii i wysokość należności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w ww. zakresie. 

Pytanie 4. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 9 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ na zapis o 

treści: „9. Za datę dokonania zapłaty strony ustalają datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zapis § 4 ust. 9  umożliwia Zamawiającemu, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia finansów 

publicznych, jednoznaczne określenie momentu zapłaty faktury.  

Brzmienie § 4 ust. 9 pozostaje bez zmian. 

Pytanie 5. 

Dot. § 6 ust 1 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako 

odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do 

treści: 



„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości 

poniesionej szkody (straty).”  

W przypadku nie wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o dopisanie § o następującej treści: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust 11.” 

Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie 

obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest 

nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.  

Odpowiedź: 

Sugerowane przez Wykonawcę wprowadzenie zmian lub dopisanie  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. 10 projektu umowy.  

Pytanie 6.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym 

do złożenia ofert. 

Odpowiedź: 

Każdy zainteresowany, na jego prośbę, otrzyma załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

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 


