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    WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku” 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 
2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 

 
 

1. Pytanie:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Tak. 

 

2. Pytanie: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących „wynagrodzenie dla 

Pełnomocnika Zamawiającego- pkt. od 1-4, str. 14 SIWZ, ponieważ to Zamawiający powinien być 

obciążony kosztami ustanowienia własnego pełnomocnika. Pozostawienie zapisów w obecnej 

treści w sposób niekorzystny dla Zamawiającego wpłynie na kalkulacje ceny ofertowej, a może 

nawet spowodować decyzje o odstąpieniu Wykonawcy od złożenia oferty. Prosimy jednocześnie 

o odstąpienie od wymogu zawierania „Umowy o współpracy z Wykonawcą”. Wykonawcę łączy 

stosunek zobowiązaniowy wyłącznie z Zamawiającym.   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

  

3. Pytanie: 

Ponadto prosimy o doprecyzowanie terminu płatności należności wynikających z faktur VAT. 

Pozostawienie zapisu- „faktury VAT są płatne w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty 

wystawienia, ale nie wcześniej niż 14 ni od daty ich dostarczenia” nie pozwalają jednoznacznie 

określić daty egzekwowania należności od Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy 

się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w 

następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 

ich wystawienia”. 

 

Odpowiedź:  

Termin zapłaty dla podmiotu leczniczego określony w umowie wynika z treści art.5 i 8 ust.2 

ustawy z 08.03.2013 o terminach płatności w transakcjach handlowych i wynosi on 60 dni. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje dotychczasowy zapis dotyczący terminu 
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płatności należności i nadaje mu nowe brzmienie: „Termin płatności wynosi 60 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia”.        

 

4. W związku z przetargiem na Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. 

w Kluczborku, czy mogą Państwo przesłać jakieś dokumenty finansowe potwierdzające dobrą 

kondycję finansową jednostki, typu sprawozdanie finansowe itd. Ponieważ mamy pewne 

wątpliwości co do tej jednostki. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie jest w stanie samodzielnie zadecydować, jakie dokumenty będą dla 

Wykonawcy satysfakcjonującym potwierdzeniem kondycji finansowej jednostki. 

Ponadto jako podmiot prawa publicznego, Zamawiający jest zobligowany do jawności  

i przejrzystości swoich działań, oraz upubliczniania w Internecie dokumentów wskazujących na 

swoją kondycję finansową, które mogą pozwolić na ocenę jednostki przez potencjalnych 

Wykonawców. 

 

 

W związku z ustawowym trybem zadawania pytań, oraz udzielania przez Zamawiającego 

odpowiedzi, Zamawiający przesuwa termin wyznaczony na składania i otwarcie ofert na dzień 

09.09.2016.  

Godzina oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian.  

 

 

 

 
 

Patrycja Katkowska 
KPSZW S.A. 
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