Bystra, dn. 08.12.2015r.

Nr. sprawy: 42/EZP/380/EAE/13/2015

Wszyscy zainteresowani
Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla CPiT w Bystrej .

przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Pytanie 1
SIWZ – Rozdział XX ust. 3. Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący
Specjalista ds.
właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne
Zamówień Publicznych
zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą
być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze
tel./fax (33) 499 18 10
zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższych zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie
zp@szpitalbystra.pl
informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wymaga od
Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź
Zgodnie z wymogiem Rozdz. III pkt. 8 siwz na etapie składnia ofert, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu umowy z operatorem
systemu dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego.
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale XX SIWZ
następującego zapisu „Umowa z operatorem systemu dystrybucyjnego tj.:Tauron Dystrybucja
S.A, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.” .
Pytanie 2
W załączniku nr 2 do SIWZ– projekt umowy w § 8 ust. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o
wyjaśnienie czy przedmiotowy zapis obejmuje również zmiany przewidziane w ust. 1 powyżej
lit. d) i e). Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa,
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie wskazanych w ust. 1 lit. d) i e) zmian
zmodyfikowanie zapisu do treści: „Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem ust. 1 lit. d) i e)”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 3
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
dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź
Zamawiający dysponuje aktem notarialnym upoważniającym do dysponowania
obiektami.
Pytanie 4
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej
w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również
załącznik do umowy.
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Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych 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);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer PPE;
- numer ewidencyjny OSD
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- 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 odrzuci zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem
czego może być 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
Zamawiający udostępni wymagane dokumenty
Pytanie 5
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 oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie
przeprowadzana po raz pierwszy?
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia
obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający
samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów
poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?
e) 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
a) Zamawiający posiada oddzielne umowy na dostawę energii eklektycznej oraz usługi dystrybucyjnej.
Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej będzie przeprowadzana po raz kolejny.
b) Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony
c) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest Firma CORRENTE Sp. z o.o., umowa zawarta
jest na okres 12 miesięcy do 31.01.2015r., Zamawiający upoważni Wykonawce do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
d) Zamawiający nie posiada umowy kompleksowej
e) Zamawiający nie posiada umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych.
W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki zamówienia określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy je traktować jako zmianę specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4 ustawy.
Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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