Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 25 czerwca 2018 roku

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż
energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 48 miesięcy”
Znak sprawy: DZP.26.64/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017
r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres email?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną
Pytanie nr 3
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów z obecnym sprzedawcą ?
Odp. Obecna umowa została zawarta na czas określony do dnia 01.11.2018 roku. Zamawiający nie
przewiduje możliwości wypowiedzenia aktualnej umowy.
Pytanie nr 4
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odp.: Tak, dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.
Pytanie nr 5
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odp.: Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem
przetargowym jest firma Energa-Obrót SA. Umowa dystrybucyjna podpisana jest z PGEDystrybucja SA Oddział Warszawa.
Pytanie nr 6
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?
Odp.: Okres rozliczeniowy to 1 miesiąc.
Pytanie nr 7
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?
Odp.: Zamawiający zaakceptuje okres rozliczeniowy zgodny z miesiącami kalendarzowymi.
Obecnie okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem dla PPE – Konarskiego 13.
Dla PPE –Lelewela 20 i Konarskiego 9 okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem
kalendarzowym. Zamawiający zaakceptuje wyrównanie okresu rozliczeniowego poprzez
rozlicznie jednego okresu krótszego niż 1 miesiąc lub jednego okresu dłuższego niż jeden miesiąc.
Pytanie nr 8
W załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w pkt. Termin realizacji zamówienia,
wnioskujemy o dodanie zapisu „ jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii
elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian. Zadaniem oferenta jest
przeprowadzenie procedury zgłoszenia zmiany wykonawcy tak, aby umowa mogła obowiązywać
od 02.11.2018 roku.
Pytanie nr9
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?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po
otrzymaniu faktur rzeczywistych).
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