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Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 14 września 2020 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 10/2020 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ 

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania 

do treści SIWZ: 

 

Pytanie 1 - SIWZ rozdział 12 pkt 12.1 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, możliwości przesłania oferty za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, w terminie i godzinie wskazanej w pkt 

12.1. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający potwierdza możliwość przesłania oferty za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub kuriera, w terminie i godzinie wskazanej w pkt 12.1. 

 

Pytanie 2 - SIWZ rozdział 17 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

 

 

Pytanie 3 - SIWZ rozdział 18 

Wykonawca zwraca się prośbą o udzieleni informacji kto będzie przygotowywał 

umowę w przedmiotowym postępowaniu? W przypadku potwierdzenia, iż przygotowanie 

umowy będzie należało do Wykonawcy, 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 Zamawiającego: 

 Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 4 - SIWZ rozdział 18 pkt 18.2 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do 
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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 zmodyfikowanie uzupełnienie 

zapisu w poniższej treści: 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 

lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Umowa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2021 r. 

 

Pytanie 5 - SIWZ rozdział 18 pkt 18.9 zdanie czwarte 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego 

miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną 

na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: 

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 6 - SIWZ rozdział 18 pkt 18.10 

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez 

podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w 

każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że 

umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o 

charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została 

umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób 

prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie 

wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią 

związane.  

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, 

określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez 

podania przyczyny, w związku z powyższym,  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 7 - SIWZ rozdział 18 pkt 18.11 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co 

naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w 

całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z 
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prośbą o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 

ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". 

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost 

ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie 

wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 10 - SIWZ - załącznik nr 1 

a)  Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) 

zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? 

b)  Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów 

sprzedaży energii elektrycznej? 

c)  Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy?. W 

przypadku konieczności ich wypowiedzenia. 

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług 

dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas 

umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa 

dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym 

skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

e)  Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w 

terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń 

umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji na czas 

nieokreślony. 

 

Pytanie 11 - SIWZ-załącznik nr 2 

   Wykonawca prosi o udostępnienie wersji edytowalne formularza ofertowego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej formularza ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Krzysztof Wielądek 

Główny specjalista  

ds. zabezpieczenia 

elektrycznego w TN 

 


