
Włodawa, 02.05.2011 r. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego do Pytania Nr 1 złożonego we wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 08.04.2011 r. 

Nr sprawy: ZP/PN-1/11      

                                                                                                                      

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących 

własność MPGK Sp. z o.o.  we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro” wpłynął 08.04.2011 r.  wniosek 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w jednej z następujących kwestii:  

 
Pytanie 1. 

Czy wszystkie układy pomiarowe są  dostosowane  do usługi  TPA ? Czy obiekty w grupie taryfowej B  posiadają układy 

pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy/zasad TPA? Czy zamawiający jest świadomy tego że musi to zrobić na 

własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące. Informujemy, iż zgodnie z instrukcją  Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego  grupie taryfowej B jest 

odbiorca energii, czyli Państwa, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów 

zmiany sprzedawcy energii. Fakt czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin 

rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy 

zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udzielił wówczas następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź na pytanie 1.  

„Zamawiający zwrócił się z pytaniem o udzielenie pilnej informacji do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

o dostosowanie układów pomiarowych do usługi TPA. Odpowiedź zamieścimy na naszej stronie niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji od OSD. W przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania układów pomiarowych w grupie taryfowej 

B Zamawiający jest świadomy poniesienia dodatkowych kosztów”. 

 

Dnia 02.05.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

w związku z czym informujemy, że układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w naszych obiektach we 

Włodawie w grupach taryfowych B nie są dostosowane do zasady TPA. Natomiast układy pomiarowo-rozliczeniowe 

w grupach taryfowych C będą dostosowane przez PGE Dystrybucję S.A. Odział Zamość zgodnie z terminami 

zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Zamość. 
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