
T.Ag.429/ZP/PN-U-1/2012          Płock, dn. 14.05.2012r. 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.: „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku”. 

Pytanie 1. 
W załączniku nr 5 do SIWZ- projekt umowy w §3 ust.2 widnieje zapis: ”W przypadku niedotrzymania 
jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo 
bonifikaty według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 
2007r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energia 
elektryczną (Dz.U. Nr 128 poz. 895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te 
stawki”. Informujemy, że ww. Rozporządzenie zostało zmienione i jest nieaktualne a także paragraf 
odnoszący się do standardów jakości obsługi. 

Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126). Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien 
zostad zmodyfikowany. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
modyfikację zapisu do treści: „ W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów 
obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z 
zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie 
energią elektryczną (Dz.U. Nr 189 poz 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 
 
Pytanie 2. 
W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 1 widnieje zapis: „ Umowa wchodzi w  
życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem 01.07.2012r” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu zgodnie z postanowieniami SIWZ do 
którego będzie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji zapisów. 
 
Pytanie 3. 
W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7  ust.2 widnieje zapis: „Dzieo wejścia 
Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę” Z uwagi na koniecznośd przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz 
zawarcie przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji Wykonawca zwraca się 
z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu:” Rozpoczęcie sprzedaży energii 
elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do 
sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów 
oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz o pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów 
pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.” 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Czy obecnie 



zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy nieokreślony, proszę 
podad okres ich wypowiedzenia. 
 
Pytanie 5. 
Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
 
Pytanie 6. 
Czy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych 
informacji i dokumentów z tym związanych. 
 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Zamawiający stwierdza, że zostanie dokonana zmiana Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
na akt z 2011r. 
Poprawka ta zostanie zapisana w umowie w § 3 ust 2 w brzmieniu „ W przypadku 
niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią elektryczną (Dz.U. Nr 189 poz 1126) lub w 
każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 
 
 

Odpowiedź na pytanie 2. 
Termin nie zostanie zmieniony ponieważ obecna umowa na sprzedaż  obowiązuje do 30 
czerwca br. 
Numerację w § 7 poprawiono, był to błąd pisarski. 
 

Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

Odpowiedź na pytanie 4. 
Zamawiający posiada umowę odrębną na świadczenie usług dystrybucji energii zawartą na 
czas nieokreślony z ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdaosku. 
 

Odpowiedź na pytanie 5. 
NIE 
 

Odpowiedź na pytanie 6. 
TAK 
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Odpowiedzi na pytania  zadane do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru 

Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku”. 

Pytanie 1. 
W załączniku nr 5 do SIWZ- projekt umowy w §3 ust.2 widnieje zapis: ”W przypadku niedotrzymania 
jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo 
bonifikaty według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 
2007r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energia 
elektryczną (Dz.U. Nr 128 poz. 895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te 
stawki”. Informujemy, że ww. Rozporządzenie zostało zmienione i jest nieaktualne a także paragraf 
odnoszący się do standardów jakości obsługi. 

Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126). Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien 
zostad zmodyfikowany. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
modyfikację zapisu do treści: „ W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów 
obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z 
zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie 
energią elektryczną (Dz.U. Nr 189 poz 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 
 
Pytanie 2. 
W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 1 widnieje zapis: „ Umowa wchodzi w  
życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem 01.07.2012r” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu zgodnie z postanowieniami SIWZ do 
którego będzie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji zapisów. 
 
Pytanie 3. 
W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7  ust.2 widnieje zapis: „Dzieo wejścia 
Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę” Z uwagi na koniecznośd przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz 
zawarcie przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji Wykonawca zwraca się 
z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu:” Rozpoczęcie sprzedaży energii 
elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do 
sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów 
oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz o pozytywnie 



przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów 
pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.” 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Czy obecnie 
zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy nieokreślony, proszę 
podad okres ich wypowiedzenia. 
 
Pytanie 5. 
Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
 
Pytanie 6. 
Czy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych 
informacji i dokumentów z tym związanych. 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Zamawiający stwierdza, że zostanie dokonana zmiana Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
na akt z 2011r. 
Poprawka ta zostanie zapisana w umowie w § 3 ust 2 w brzmieniu „ W przypadku 
niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 
przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią elektryczną (Dz.U. Nr 189 poz 1126) lub w 
każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 
 

Odpowiedź na pytanie 2. 
Termin nie zostanie zmieniony ponieważ obecna umowa na sprzedaż  obowiązuje do 30 
czerwca br. 
Numerację w § 7 poprawiono, był to błąd pisarski. 
 

Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

Odpowiedź na pytanie 4. 
Zamawiający posiada umowę odrębną na świadczenie usług dystrybucji energii zawartą na 
czas nieokreślony z ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdaosku. 
 

Odpowiedź na pytanie 5. 
NIE 
 

Odpowiedź na pytanie 6. 
TAK 


