
 

Gmina Strzeleczki 

Rynek 4,47-364 Strzeleczki  
www.strzeleczki.pl 

 

 
Strzeleczki, dn.26.11.2021r. 

 

 

IR.IV.271.28.2021.MM 

 

 

 

Odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

 

dot. postępowania pn.:  ,,Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego 

oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022” 

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 284  ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi 

na zapytania wykonawców: 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze 

zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło 

z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego 

źródła energii,  

Odpowiedź: Zamawiający posiada status wytwórcy o którym mowa w w/w ustawie. Gmina 

Strzeleczki wytwarza energię z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w budynkach 

użyteczności publicznej. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający posiada 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. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię 

elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, 

pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu 

przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 

2020 r. poz. 443 ze zm.) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej o którym 

mowa w w/w ustawie. 

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię 

z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe) 

Odpowiedź: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy planuje pozyskiwać energię 

z instalacji fotowoltaicznej, jednak obiekty wyposażone w te instalacje nie zostały objęte 

niniejszym zamówieniem. 
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Pytanie 4: W częsci I zamówienia w formularzu ofertowym wolumen wynosi 426,28, natoiast 

w wykazie PPE i SWZ wolumen wynosi 415,80 mwh. Proszę o wertfikacje rozbieżności 

Odpowiedź: Prawidłowy wolumen wynosi 415,80 mwh. Zamawiający w związku z zaistniałą 

rozbieżnością publikuje poprawny formularz ofertowy. 

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie podpisywania 

umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego? 

Odpowiedź: Zamawiający każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego.    

 

Pytanie 6: W treści załącznika nr 9 do SIWZ – zestawienie PPE – oświetlenie uliczne, 

Zamawiający wskazuje kolumny: Taryfa przed zmianą oraz Grupa taryfowa. Wnioskujemy 

o wskazanie jaką grupę taryfową obecnie posiada Zamawiający, oraz o odstąpienie 

od wymogu zmiany taryfy podczas procedury zgłoszenia umowy sprzedaży. 

Odpowiedź: Dla załącznika nr 9 do SWZ obowiązującą grupą taryfową jest  taryfa O12. Nie 

jest konieczna zmiana taryfy podczas procedury zgłoszenia umowy sprzedaży. 

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy, uwzględniając 

w pełnomocnictwie wybór sprzedawcy rezerwowego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy. 

Zamawiający każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego. 

 

 

 

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 

Magdalena Manek 

Tel. 77 407 66 60 wew.122 
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