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Znak: MPWiK/TO/1/12/2020 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Zakup energii elektrycznej dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku”. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co 
następuje: 
 

Pytanie 11 – Rozdział 3 SIWZ z dnia 08.12.2020 r. („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do 
SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”) 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 
39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) 
w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii 
elektrycznej punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić 
naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. 
z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna 
zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem 
wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją 
odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W  dokumentacji przetargowej brak jest 
postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz 
regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za  bilansowanie handlowe zarówno na 
kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym 
zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 
z późn. zm.) rozliczenia wynikające z  niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub 
pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma 
istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji przetargowej w obecnym brzmieniu uniemożliwia 
złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. 
W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą 
o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru 
energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Odpowiedź: Zamawiający poinformował w SIWZ, że posiada status małego wytwórcy dla jednego, 
wskazanego PPE i zużywa energię wyprodukowaną w instalacji wytwórczej na potrzeby 
własne. Zaś z uwagi na art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) 
poinformował w pkt 3.4.4. SIWZ, że zawarł  z TRMEW OBRÓT SA Umowę Świadczenia Usługi 
Bilansowania Handlowego dla instalacji OZE obowiązującą do 31-12-2021 r. obejmującą 
PPE PLZELD010892440139 (poz. 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ), do którego została dołączona 
jednostka wytwórcza o mocy zainstalowanej 124 kW, wykorzystująca w procesie 
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wytwarzania energii elektrycznej biogaz oraz w pkt 3.4.5. SIWZ, iż Wykonawca będzie 
świadczyć na rzecz Zamawiającego (Wytwórcy) Usługi Podmiotu Odpowiedzialnego za 
Bilansowanie Handlowe, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej 
i wprowadzonej w Miejscu Dostarczania do sieci OSD oraz jej odbioru, na mocy odrębnej 
umowy, co oznacza, że Wykonawca musi posiadać taką zdolność.  

Pytanie 12 – Rozdział 3 SIWZ z dnia 08.12.2020 r. („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do 
SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”) 
Jakie szacowane ilości energii Zamawiający planuje wprowadzić do sieci OSD (jakie ilości energii 
Sprzedawca ma „odebrać“)? 

Odpowiedź: Zamawiający zużywa na potrzeby własne energię wyprodukowaną w instalacji wytwórczej. 


