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Tuchów, 25.08.2022r. 
L.Dz. DIR/295/ŁN/P/ZP8-22/08/2022/728 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-5/22 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla 
punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r.”. Znak postępowania ZP-5/22. 
 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytanie 
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii elektrycznej dla 
punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r.”.  
 
Pytanie  
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 1 i 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do 
których Zamawiający posiada/będzie posiadał 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. z 
2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE. Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii 
elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez 
Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na 
rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii 
odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na 
warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez 
Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie 
Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od 
Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę 
Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prostuje wcześniej udzieloną odpowiedz na pytanie w zakresie posiadanego przez 
Zamawiającego statusu prosumenta w stosunku do PPE nr 590322424500000868. Przedmiotem 
zamówienia jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej bez konieczności jej odkupu w stosunku do 
wszystkich PPE zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Podobnie prostuje się informacje w stosunku 
do PPE nr 590322424500000202 (Stacja Uzdania Wody w Lubaszowej), gdzie Zamawiający w 
odpowiedzi na pytanie wcześniej wskazał, iż w 2023r. planowana jest realizacja instalacji 
fotowoltaicznej. Zamawiający informuje, iż w stosunku do tego PPE Wykonawca wycenia tylko 



sprzedaż energii elektrycznej bez konieczności odkupu energii elektrycznej wytwarzanej przez 
Zamawiającego. 
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