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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy 
poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe 
informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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     Warszawa, dn. 05.10.2022 r. 

     Nr referencyjny postępowania 
     ZP 24/2022

Znak sprawy: P.290.24.2022.P
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa energii elektrycznej”,                                                   
Nr referencyjny postępowania: ZP 24/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania. Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 135 ust. 1 oraz art. 137 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień 
orazzmienia treść SWZ.

Pytanie 1

 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach 
taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie 
każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający 
dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w 
przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po 
rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa. 

 Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający jest w trakcie weryfikacji informacji dotyczących układów pomiarowo-rozliczeniowych w 
grupach taryfowych Bxx. Jeżeli okaże się, że układy nie są dostosowane do zasady TPA, Zamawiający 
niezwłocznie przystąpi do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA celem 
umożliwienia Wykonawcy sprzedaży energii i przeprowadzenia pozytywnej procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2

 Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest 
podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w 
umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy 
energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów 
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 

 Odpowiedź na pytanie 2:
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Zamawiajacy informuje, iż uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych 
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych 
Wykonawcy przez OSD.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie terminu składania i 
otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis: 

ust. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.01.2023 r. 

otrzymuje następującą treść: 

ust 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia do dnia 08.01.2023 r.

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

dotychczasowe zapisy ust. 2 pkt 1 i pkt 2: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 7.10.2022 r., do godz. 9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7.10.2022 r. o godzinie: 10:00;

otrzymują następującą treść: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2022r.  do godz. 
9:00

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2022r.  o godz. 10:00;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia wyjaśnienia oraz zmianę 
treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 

Dokument podpisany elektronicznie
Jan Urbanowicz

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
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