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       P/6/2017 

 
 
 
 

PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 
 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym 
wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/6/2017 pn.: „Dostawa energii elektrycznej” 
 
 
Pytanie nr 1 
SIWZ Rozdział III ust. 11. Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT 

dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP) obejmującej więcej niż 1 PPE 

z dołączonym załącznikiem ze zużyciem dla każdego punktu poboru osobno? 

Ad.1. 
Tak Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla odbiorcy, z dołączonym 
załącznikiem ze zużyciem i wartością dla każdego punktu poboru osobno. 
 

Pytanie nr 2 
SIWZ Rozdział IV ust. 1. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach 

określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 

ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 

01.09.2017r. ze względu na przedłużającą się procedurę może być trudny do spełnienia przez 

Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.10.2017r., lecz nie wcześniej niż po 

zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy  

i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

Ad.2. 
W przypadku wydłużającej się procedury Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy  
w terminie innym niż 01.09.2017 r., lecz termin ten nie może przekraczać 21 dni licząc od daty 
zawarcia umowy na zakup energii z Zamawiającym. 
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Pytanie nr 3 
Załącznik nr 2 do SIWZ § 5 ust. 8. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu 

parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu 

rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 

2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Ad.3. 
Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla każdego PPE wynosi jeden miesiąc. 

 

Pytanie nr 4 
Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 1. 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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 

obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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”. 

Ad.4. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dokonuje modyfikacji w  zakresie żądanym w zapytaniu. 
 

Pytanie nr 5 
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 zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Ad.5. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dokonuje modyfikacji w  zakresie żądanym w zapytaniu. 

Pytanie nr 6 
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. 

Ad.6. 
Zamawiający informuje, iż na wszystkie obiekty posiada stosowne dokumenty do dysponowania nimi. 

 

Pytanie nr 7 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Ad.7. 
Tak Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie nr 8 
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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez 

Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie 
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odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie 

przez OSD? 

Ad.8. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w jego imieniu zawartej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej do SWD i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy OSD. Zamawiający stosuje wzór pełnomocnictwa powszechnie stosowany przez Wykonawcę. 

 
Pytanie nr 9 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy umowy dystrybucyjne  zawarte są na czas określony czy nieokreślony? 
b) 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? 

c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów 
poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym 
skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

d) 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 ? 

Ad.9. 

a) Zamawiający informuje, iż posiada umowę na świadczenie dostaw energii elektrycznej zawartą na czas 
określony.  

b) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 
45-118 Opole. Umowa obowiązuje do 31.08.2017 r.  

c) Zamawiający informuje , że posiada indywidualne umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym 
OSD. 

d) Nie 
 

Pytanie nr 10 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz 

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: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- 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; 
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- 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 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.   

Ad.10. 
Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej w celu przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 

 

 
 
 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 

       Dyrektor Zespołu 

         /mgr Krzysztof Nazimek 
 

 
 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

 


