
Staszów, 04.12.2018 

 

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

ul. 11 Listopada 78 

28-200 Staszów 

 

 

 

 
Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”, znak: DZPiZ-

380-27/2018 

 

 

Treść zapytań, wyjaśnienia i modyfikacja zapisów treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji 

zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
Pytanie 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 ilość dni 

liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 

podatkowego, w konsekwencji narażając 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 … dni od daty wystawienia”. 

Odpowiedź 

Zmawiający wyjaśnia, że jednym z kryterium oceny ofert jest „termin płatności” liczony od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie może wyrazić zgody na zmianę 

zapisów, gdyż wprowadzenie zmiany prowadziłoby do nierównego traktowania Wykonawców. Jeden z 

Wykonawców mógłby dokonywać wystawienia faktury i jej fizycznego dostarczenia np. po upływie siedmiu 

dni a inny w terminie jednego dnia od daty wystawienia. 

 

Pytanie 2 

W ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy 

umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy 

umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na 

warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej 

lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej 

umowy kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę mocy 

umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie 

mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po 

wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych 



dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez 

Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - 

pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie 

zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana 

mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze 

zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi 

dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana 

warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na 

warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej 

lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.” 

Odpowiedź 

Zamawiający jest świadom, że zmiana parametrów dystrybucyjnych wiąże się z koniecznością wydania 

„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” 

oraz może wymagać ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD i Zamawiający zobowiązany 

będzie do ich uiszczenia (stosowne zapisy znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia 

umowy- §6 ust. 7).  

W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawców Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do 

SIWZ - istotne postanowienia umowy- §6 ust. 7. 

 

Pytanie 3 

Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek 

stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez 

prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie 

nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji 

energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy.” 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wnioskowane zapisy znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ - istotne 

postanowienia umowy- § 6 ust. 6. 

W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawców Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do 

SIWZ - istotne postanowienia umowy- §6 ust. 7. 

 
Pytanie 4 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów 

kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.). W związku z powyższym zwracamy się  

z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który będzie uwzględniał postanowienia Zamawiającego. 

 

Pytanie 5 

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

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modyfikacja zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy oraz „Załącznika nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy” 

W Rozdziale XXII. pkt 5 oraz § 6 ust. 7 IPU wprowadza się nowe brzmienie: 
„W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. d) i e) zmiana umowy nastąpi poprzez 

zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez 

Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD  

i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 

technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się 

może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 

elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do 

nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz  

z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej”. 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy oraz „Załącznika nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy” 

W Rozdziale XXII. pkt 4 oraz § 6 ust. 6 IPU wprowadza się nowe brzmienie: 
„W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. c) ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji 

energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy.” 

 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XVII SIWZ - Opis sposobu przygotowania oferty  
Wprowadza się nowe brzmienie: 

9. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). 

Kopertę należy opisać w podany niżej sposób: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
ul. 11 Listopada 78 

28-200 Staszów – Sekretariat 
 

Oferta na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” 
Nie otwierać przed dniem 07.12.2018 r. godz. 13:30 

 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XIX SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia  
Wprowadza się nowe brzmienie: 
1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdziale XVII SIWZ, należy złożyć osobiście, za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 
Staszów – Sekretariat w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 13:00. 
Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie wskazanym powyżej. W przypadku 

złożenia oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty 

po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 
Staszów, budynek administracji (świetlica) w obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć. 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania  
i składaniu oferty. 
 


