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Dotyczy : Postępowania pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr 
Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający), zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy udziela 
wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Mając na uwadze treść art. 284 
ust. 6 Ustawy, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania 
źródła zapytania. 
 
Pytanie nr 1. 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na realizację zamówienia dla Teatru Muzycznego 
ROMA pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 
TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE, SPRAWA NR 6/2022, wnosimy o: 
1. zmianę formularza cenowego w ofercie, ponieważ uwzględnili Państwo cenę za energię 
bierną, a tego się nie wycenia i nie uwzględnia z formularzu, ponieważ nie występuje zawsze.  
 
Odpowiedz: 
 
Zamawiający sporządził formularz ofertowy zgodnie z dotychczas otrzymywanymi fakturami 
za tego typu usługi. Każda przedstawiona faktura zawiera pozycję „energia bierna”. Brak 
wyceny energii biernej w ofercie skutkowałby niemożliwością zapłacenia za nią na podstawie 
podpisanej umowy oraz wystawionej faktury.  
 
Zgodnie z pkt. 8.4 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1): 
8.4 Rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej. 
1) rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej prowadzone są zgodnie z 
zasadami i według stawek określonych w taryfie OSD. 
2) Strony umowy przyjmują wartość umownego współczynnika tg0 = 0,4. 

 
Ponadto, Zamawiający zamieścił w OPZ zapis: 
„Zamawiający planuje montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w obiekcie 
Teatru Muzycznego ROMA”. 
W związku z powyższym może się okazać, że nie nastąpi pobór/oddanie mocy biernej z 
sieci/do sieci. 
 
Wykonawca, wystawiając fakturę za zużycie energii elektrycznej w danym okresie posiada 
wzory na obliczenie mocy biernej – otrzymujemy konkretną wartość wyrażoną w Mvarh, 
cenę za jednostkę rozliczeniową i finalną kwotę. Rozliczenie następuje na podstawie 
wskazania układu pomiarowego energii biernej pojemnościowej – ten sam numer licznika 
jak dla zużycia. 
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Tym samym istnieje wzór umożlwiający założenie zużycia mocy biernej przy zużyciu 
całkowitym opisanym w OPZ – 640 MWh (oba przyłącza). Moc opisana w OPZ również nie 
będzie dokładnie mocą zużytą w okresie trwania umowy. Jest to moc przybliżona na 
podstawie 4 ostatnich lat zużycia. 
 
Wykonawca powinien zatem przyjąć wartości podane przez Zamawiającego w OPZ i 
posłużyć się odpowiednim wzorem matematycznym i fizycznym, tak aby móc podać 
odpowiednią stawkę lub zakładając brak zużycia mocy biernej przy zastosowaniu układów 
kompensacyjnych – stawkę zerową. 
 
Zamawiający podaje dane dotyczące zużycia energii za 2020 i 2021 rok: 
 
- zużycie energii biernej pojemnościowej za 2021 rok (12 m-cy): 119,774 Mvarh, 

- zużycie energii biernej pojemnościowej za 2020 rok (12 m-cy): 118,261 Mvarh; 
 
- zużycie energii czynnej 2021 rok: 593,087 MWh, 
- zużycie energii czynnej 2020 rok: 487,381 MWh. 

 
 

 


