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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na 

            „Dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie” . 

 

Dotyczy: zapytań do SWZ 

Informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

  „Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy? Czy Zamawiający udostępni 

  wymagane zapisy, które preferuje zawrzeć w umowie?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego. Istotne dla Stron postanowienia,  

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy, zawarte są w pkt 14 SWZ. 

  

Pytanie 2 

„Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?” 

 

  Odpowiedź Zamawiającego: 
  Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

 

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający posiada:  

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem 

wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza 

biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że 

jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 

energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa 

powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy oraz nie posiada statusu prosumenta energii 

odnawialnej. 

 

Pytanie 4 

„Czy Zamawiający planuje w okresie trwania postępowania pozyskiwać energię  

z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy pozyskiwać energii z innego źródła 

wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe). 
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