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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
na dostawy energii elektrycznej
nr sprawy 17/2015/DZP/PN

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:
1.

Prosimy o rozbicie zużycia w poszczególnych grupach taryfowych na miesiące roku kalendarzowego.
Powyższe ma na celu dokonanie najkorzystniejszej kalkulacji cenowej.
Odpowiedź: Szacunkowe rozbicie na poszczególne miesiące przedstawia się następująco:
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Są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie.
2.

Czy obiekty w grupie taryfowej B mają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy? Czy
Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu
pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w SIWZ dokonywał zmiany sprzedawcy
dwukrotnie – zmiana ta nie pociągała za sobą konieczności dostosowywania układów pomiarowych wobec
powyższego układ pomiarowy przygotowany jest do zmiany sprzedawcy.
3.

W nawiązaniu do załącznika nr 3 do SIWZ proszę o usunięcie z punktu 3 i 8 drugich zdań
zaczynających się od słów: „w przypadku gdy licznik zostanie zdemontowany przez dotychczasowego
dostawcę energii…” W tym miejscu wskazuje, iż żaden Wykonawca nie złoży oferty w postępowaniu w
przypadku pozostawienia tego typu zapisów. Właścicielem układów pomiarowych są Państwo lub OSD
- nie Wykonawca i to Państwo bądź też OSD zobligowani są do jego wymiany lub ponoszenia kosztów z
tym związanych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4.

Proszę o następujące zmiany w umowie:

a)

W par. 3 ust. 2b. Proszę o wykreślenie wskazanego punktu . Wykonawca nie dokonuje odczytów
liczników a Operator Systemu Dystrybucyjnego . To on przekazuje sprzedawcy informację o zużyciu do
faktury za sprzedaż energii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
b) W par. 5 ust. 1 proszę o dopisanie: „Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży
przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjmie
zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży (terminy określone w IRIESD Operatorów).
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Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z
dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
• Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
• Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
• Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
• Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
• Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
c)

Proszę o następującą zmianę w par. 5 ust. 3: „ Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się
będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD”. W tym miejscu wskazujemy, iż
Wykonawca wystawia faktury za okresy w jakich dane przekaże OSD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
d) W par. 5 ust. 5 proszę o wpisanie terminu

płatności na: „60 dni od daty wystawienia oferty”.

Wskazujemy, iż dopuszczalny maksymalny termin płatności faktur wynosi 60 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
e)

Zapisy § 5 ust. 6 umowy nie przewidują możliwości zmiany ceny jednostkowej netto w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz w przypadku
wystąpienia innych sytuacji, niezależnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen, w tym
również związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, nakładającej na
sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to obowiązki mają odzwierciedlenie w
końcowej cenie energii elektrycznej. Z uwagi na to prosimy o następującą zmianę treści ust. 6: „6. Ceny
jednostkowe netto określone w ust. 1 nie ulegną zmianie wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy
za wyjątkiem sytuacji wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego
oraz w przypadku zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany
przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto
w razie zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany ustawy prawo
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Zmiany cen
jednostkowych, o których mowa w zdaniu powyżej, nie wymagają aneksu do umowy. W takim
przypadku ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie
korekcie o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na
piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie
zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą
obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
f)

W par. 11 proszę o dopisanie : z wyłączeniem zmian określonych w par. 5 ust. 6

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE,
numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej
umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający po zawarciu umowy przekaże wszystkie niezbędne informacje.
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Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej oraz
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w
SIWZ.
Odpowiedź: Sprzedawca: Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, OSD –
Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków – wszystkie punkty poboru energii.
7. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz
pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie każdego z punktów poboru
wymienionych w załączniku do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający posiada umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony
z Tauron Dystrybucja SA oraz umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą z Tauron Sprzedaż GZE
obowiązującą do 31.12.2015 r. która nie wymaga wypowiedzenia. Zmiana sprzedawcy była dokonywana
dwukrotnie. Dotyczy do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w SIWZ.
8. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to
pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres
wypowiedzenia w ww. umowach?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.
9. Czy aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak jaki jest okres
wypowiedzenia i która strona jest zobowiązana do dokonania tej czynności- Wykonawca czy
Zamawiający?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.
10. Czy obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony?
Odpowiedź: Umowa dystrybucji jest zawarta na czas nieokreślony.
6.

Z poważaniem
Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel

