
Uzdrowisko Rymanów S.A.                         Rymanów-Zdrój, dn. 27-09-2016 r.  

ul. Zdrojowa 48 

38-481 Rymanów-Zdrój 

          

nr postępowania: 312193-2016 

        - Wszyscy Wykonawcy – 

 

dot.: udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ na zadanie pn.: Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru Uzdrowiska RymanówS.A.  

 

Pytanie nr 1.  

Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Na wszystkie 29 PPE biorące udział w postępowaniu zawarte są odrębne umowy 

dystrybucji oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający przeprowadził już postępowanie 

przetargowe w roku 2015 wynikiem czego udzielone zostało zamówienie na czas określony. Umowy 

kompleksowe zostały rozdzielone.    

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną z wyłonionym 

Wykonawcą. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie 

obowiązujących umów? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający obecnie posiada umowę na wszystkie PPE biorące udział w 

niniejszym postępowaniu zawartą na czas określony, tj. do 31.12.2016 r. Brak jest terminu wypowiedzenia 

umowa zawarta na czas określony, wygasa z dniem 01.01.2017 r. 

 

Pytanie nr 4. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Obecnie Zamawiający posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z 

PGE Obrót S.A 

. 

Pytanie nr 5. 

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur 



rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych 

przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 

elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie tzw. faktur szacunkowych, 

oczekuję rozliczeń według rzeczywistych odczytów. 

 

Pytanie nr 6. 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Dla każdego PPE biorącego udział w niniejszym postępowaniu obowiązuje 1-

miesięczny okres rozliczeniowy. 

 

Pytanie nr 7. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 6 ust. 1 - 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 odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 8. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 6 ust. 2, 4  – uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakie jednostki Zamawiający 

wskazuje w tych ust. oraz o  podanie ich NIP. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy wzoru umowy § 6 ust. 2, 4 zostają usunięte na skutek braku innych 

jednostek (płatników) w strukturze Zamawiającego. Jedynym płatnikiem na wszystkie 29-PPE biorących udział w 

niniejszym postępowaniu jest Zamawiający Uzdrowisko Rymanów S.A. Usunięcie ww. zapisów umowy nie 

wydłuża terminu składania ofert bowiem nie wpływa na stanowisko potencjalnych Wykonawców co do 

przedmiotu postępowania.   

 

Pytanie nr 9. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 7 ust. 1 - Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz 

wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców  

w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku  

w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  

o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie 

frazy: „(…)po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i 

wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 



Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający przychyla się do sugestii usunięcia zapisu o którym mowa w pytaniu 

nr 9. Jednocześnie informuje iż nie wydłuża się w związku z powyższym terminu składania ofert bowiem nie 

wpływa na stanowisko potencjalnych Wykonawców co do przedmiotu postępowania. 

 

Pytanie nr 10. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 8 ust. 1, rozdz. X. - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu 

zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca 

się z prośbą o dodanie do wskazanych rozdziałów SIWZ zapisów o treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie 

każdego punktu poboru nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 

przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.  

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający oczekuje od wyłonionego Wykonawcy przeprowadzenie terminowej 

i pozytywnej procedury zmiany Sprzedawcy posługując się zweryfikowanymi danymi niezbędnymi do 

przeprowadzenia ww. procedury. Informacje niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy w 

informacji do OSD zostały zweryfikowane i są poprawne .Informację te posiada i przekaże Zamawiający po 

udzieleniu zamówienia publicznego.  Wykonawca posługując się tymi danymi powinien i jest to w jego 

obowiązku na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokonać pozytywnej procedury zmiany sprzedawcy 

w taki sposób aby płynnie przejść na sprzedaż energii od dnia 01.01.2017r. 

 

Pytanie nr 11. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 8 ust. 9 -  Wskazujemy, iż zmiana grupy taryfowej, nieujętej  

w ofercie, oznaczała będzie zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z 

prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie sformułowania o treści: „Zmiana grupy 

taryfowej może nastąpić wyłącznie w zakresie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisu wzoru umowy o którym mowa 

w pytaniu nr 11. Oczywistym jest iż w trakcie realizacji udzielonego przedmiotu zamówienia nie ma możliwości 

zmiany stricte przedmiotu zamówienia, tj. wprowadzenia czy zmian grup taryfowych spoza wymienionych w 

SIWZ.  

 

Pytanie nr 12. 

SIWZ rozdz. XXIII (Wzór Umowy) § 9 ust. 3, rozdz. XXI. ust. 3 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów 

podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 

automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie 

do przedmiotowych zapisów zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 



wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany zapisu wzoru umowy o 

którym mowa w pytaniu nr 12. Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców iż oczekuje w okresie 

objętym zamówieniem gwarancji stałej ceny energii elektrycznej. 

 

Pytanie nr 13. 

Załącznik nr 1 do umowy – W pozycji 29 – Sanatorium Polonia Potockich 1, 38-481 Rymanów-Zdrój -  podany nr 

PPE jest za krótki. Prosimy uprzejmie o korektę wskazanego numeru 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający naniesie poprawny numer PLENED i poda wyłonionemu Wykonawcy 

po udzieleniu zamówienia publicznego w trakcie przekazywania informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury zmiany Sprzedawcy. Proszę traktować to jako oczywistą omyłkę pisarską. Nie wpływa to jednak na 

konieczność wydłużenia terminu składania ofert.  

 

Pytanie nr 14. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający zaproponował wzór pełnomocnictwa na podstawie którego istnieje 

prawna i techniczna możliwość przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy. Jednocześnie informuje iż 

dopuszcza możliwość zastosowania wzoru samego pełnomocnictwa stosowanego ogólnie przez wyłonionego 

Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 15. 

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: 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 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.   

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający posiada i przekaże zweryfikowane poprawnie wszystkie niezbędne 

informacje dot. każdego PPE biorącego udział w niniejszym postępowaniu potrzebne do dokonania procedury 

zmiany Sprzedawcy i przekaże je wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia publicznego w wersji 

edytowalnej .xls. 



 

Pytanie nr 16. 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 


