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                                                 Zainteresowani postepowaniem  
nr ZP-7/22 

 
 

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego 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-7/22. 
 

Odpowiedz na pytanie 
Pytanie 
W związku z podpisaniem przez Prezydenta Andrzeja Dudy ustaw o Szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o Środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej zawracamy się z prośba o 
informacje dotyczącą ogłoszonego postępowania na dostawę energii elektrycznej.  
Zgodnie z art. 2c ustawy o Środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., wprowadzony mechanizm 
maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez 
sprzedawców energii, nie wyższej niż 785 zł dla jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotu 
świadczącego na rzecz tej jednostki. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w 
rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 
2023 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o informację w jaki sposób i czy Zamawiający 
zmodyfikuje formularz ofertowy oraz jakimi kryteriami będzie kierował się przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty jeżeli cena za energie elektryczną została ustalona ustawą rządową. 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe postepowanie zostało unieważnione, a kolejne (nowe) 
postepowanie z koniecznością podania przez Wykonawcę ceny jednostkowej za dostawę energii 
elektrycznej zostanie opublikowane w tym tygodniu.   
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