
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Sprawa nr: DZP-271-229/17 Kraków, 20 lipca 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa energii elektrycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniach 14,17 i 18
lipca br. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., póz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy drogą korespondencyjną?
Pytanie nr 4: Dotyczy sposobu podpisania umowy
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została zwarta drogą korespondencyjną.

Pytanie 2: Czy Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Dotyczy - Umowa §6 ust. 1.
Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. Akt III CZP 164/94 Sądu
Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku
bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc
najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą
kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela
stosownego wpisu po stronie credit („ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego
rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje
klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie ( wygaśnięcie) zobowiązania - zgodnie z
postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z
propozycją zmiany zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z
chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.
Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 1 Wzoru Umowy na zapis o treści: „1. Za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy." W ramach wyjaśnień, informujemy iż
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. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia
2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:
Dotyczy - Umowa §8 ust. 4 ^̂
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Informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od
sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu
Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą od dodanie w treści umowy § 8 ust. 4, iż zwrot
kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między
kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a cenną energii, która byłaby zakupiona na
podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 5:
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem
przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- 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
- numer rachunku bankowego.
Pytanie: 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 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;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny;
- numer PPE;

oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Wiele danych, których dotyczy pytanie zawiera zał. nr 3 do siwz: Pozostałe dane, konieczne do
niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy
przed podpisaniem umowy.
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Pytanie nr 6:
Dotyczy obecnie obowiązujących umów

Czy wszystkie punkty poboru objęte przedmiotowym postępowaniem posiadają rozdzielone umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych?
Czy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarte są na czas nieokreślony?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru posiadają rozdzielone umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych a umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych
zawarta jest na czas nieokreślony.

Pytanie nr 7:
Dotyczy ofert promocyjnych
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne
lub lokalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres
ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający posiada obecnie umowę zawartą na czas określony tj. do 30.09.2017 r., Umowa ta
została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i Zamawiającemu nic nie jest
wiadomo, aby korzystał równocześnie z ofert promocyjnych lub lokalizacyjnych.

Pytanie nr 9:
Dotyczy pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty"
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych w
zł/kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt XIII.2 siwz Wykonawca w celu obliczenia ceny wykonania zamówienia
jest zobowiązany obliczyć i podać w formularzu oferty (kolumna 3) cenę jednostkową energii elektrycznej
netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku.

Pytanie nr 10:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ
Zwracamy się z wnioskiem o podanie szacowanego miesięcznego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na
poszczególne strefy rozliczeniowe.
Podanie szacowanego wolumenu energii elektrycznej w podziale na poszczególne strefy rozliczeniowe dla
grup taryfowych inne niż jednostronne umożliwia Wykonawcy dokonanie dokładniejszej wyceny a tym samym
przedstawienie korzystniejszej ceny jednostkowej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do siwz będący równocześnie załącznikem nr 2 do
umowy.

Pytanie nr 11:
Dotyczy S 2 ust. 11 oraz § 9 ust. 1 pkt 1. 5 załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (wzór)"
Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ oraz wzoru umowy zapisu o tym, że Zamawiający może zmieniać
grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup
taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia winien być
jednoznacznie określony przez Zamawiającego, tym samym zmiana grup taryfowych dla istniejących punktów
poboru na inne grupy taryfowe niż wycenione w ofercie będzie niezgodna z przedmiotem zamówienia i będzie
wiązała się z dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy, które nie zostało uwzględnione przy tworzeniu oferty
przetargowej.
Pytanie 5. Dotyczy § 2 ust.11 oraz § 9 ust 1 Wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów
poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych,
które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą
oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w
obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 12:'
Dotyczy § 5 ust. 6. 7 oraz S 7 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (wzór)"
Wykonawca wnosi o odstąpienie od zapisów warunkujących długość trwania umowy od wyczerpania wartości
umowy brutto. Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej
kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy wartości do odgórnie przyjętej _wartości brutto.
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Przy braku zgody na usunięcie wskazanego zapisu zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie, iż
Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej umowy,
odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia maksymalnego
wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej
daty zakończenia umowy.
Pytanie: Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed
wykorzystaniem ww. środków?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 13:
Dotyczy S 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (wzór)"
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT.
Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy."
Uzależnienie terminu płatności od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego będzie rodziło wiele
trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający
otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy
bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż
realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że
Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią
środków pieniężnych.
Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 1 Wzoru Umowy na zapis o treści: „1. Należności
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia."
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
póz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z
chwilą wystawienia faktury.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 14:
Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (wzór)"
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętej kary umownej lub o dodanie równoważnej
kary umownej przysługującej Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza zasadę
równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Pytanie: Dotyczy § 8 ust 1-4 Wzoru Umowy. 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 zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 8 poprzez dodanie ust. 6 o
następującej treści: „6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.6 niniejszej Umowy."
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: Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 15:
Dotyczy § 8 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa (wzór)"
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących pokrywania przez Wykonawcę dodatkowych kar
umownych. Wykonawca wyjaśnia, iż przy zachowaniu kar w podanej wysokości ryzyko ich poniesienia będzie
musiało zostać uwzględnione przy indywidualnej wycenie i tym samym będzie miało wpływ na wysokość ceny
ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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Wykonawca ponadto przypomina, iż Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na
ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?
Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do treści umowy zapisów dot. zabezpieczenia
realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe ani też zapisów przewidujących zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 12a ustawy, zmienia zapisy:
a) w § 2 ust. 11 wzoru umowy:

• Skreśla: Strony postanawiają, że możliwe będzie dołączenie nowych punktów poboru energii
w trakcie trwania Umowy, dla których Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie
z warunkami określonymi niniejszą Umową (nie więcej niż 15 %). Dołączenie nowych
punktów poboru może wynikać z:

a) przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów,
b) nabycia tytułu prawnego do lokalu już przyłączonego do sieci.

W takich przypadkach Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze przejęcia nowego
obiektu i zakupu energii dla danego punktu poboru.

c) Wprowadza: Strony postanawiają, że w trakcie trwania Umowy możliwa będzie zmiana grupy
taryfowej oraz dołączenie nowych punktów poboru energii, dla których Wykonawca będzie
dostarczał energię zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową (nie więcej niż 15%),
przy czym zmiana grupy taryfowej lub zwiększenie punktów poboru energii możliwe będzie
wyłącznie w obrębie grup taryfowych ujętych i wycenionych w Ofercie Wykonawcy.
Dołączenie nowych punktów poboru energii może wynikać z:

a] przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów,
b) nabycia tytułu prawnego do lokalu już przyłączonego do sieci.

W takich przypadkach Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze przejęcia nowego
obiektu i zakupu energii dla danego punktu poboru.

b) W § 6 ust. 1 wzoru umowy:
• Skreśla: Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. Za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

• Wprowadza: Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury
VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;

c) W § 8 ust. 1 wzoru umowy: skreśla: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy.

d) § 8 ust. 4 wzoru umowy - zał. nr 4 do siwz:
• skreśla: Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości

poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na
skutek zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w
§2 ust. 1.

• Wprowadza: Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości
różnicy ceny energii elektrycznej zakupionej od sprzedawcy rezerwowego oraz ceny energii
elektrycznej wskazanej w ofercie Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w razie zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków

e) § 5 ust. 11 wzoru umowy:
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• Wprowadza: Zamawiający zobowiązuje się we własnym zakresie kontrolować ilość środków
pieniężnych wydatkowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy i w razie osiągnięcia
kwot, o których mowa w par. 5 ust. 6 poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę. W
razie przekroczenia kwot, o których mowa w § 5 ust. 6 Wykonawcy należne jest
wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w § 5.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 3 do siwz będący równocześnie
załącznikiem nr 2 do umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia terminy:
• składania ofert z dnia 24.07.2017 r. do godz. 15:00, na dzień 26.07.2017 r. do godz. 15:00,
• otwarcia ofert z dnia 24.07.2017 r. godz. 16:00, na dzień 26.07.2017 r. godz. 16:00.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

.Uniwersytecl/e/ Kliniki Stomatologiczne.
/jfc|rakowj4T

Manek Szwarczyński
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