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postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/139/2022 

Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej  do obiektów „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/5/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

 

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 nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta w odniesieniu do PPE ujętych w załączniku 

nr 1 do SWZ. 

 
 

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 wytwórcy ani prosumenta w odniesieniu do PPE ujętych w załączniku 

nr 1 do SWZ. 

 

  

Pytanie 3. Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego , np. 

(instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe). 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje pozyskiwania energii z innego źródła wytwórczego w okresie 

obowiązywania umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania. 

 
  

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy. 

 
 

Pytanie 5. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający będzie zobligowany do przedstawienia Wykonawcy ceny BASE czy też 

Zamawiający oczekuje przedstawienia ceny BASE od Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ wskazał odwołanie do średnioważonego kursu transakcji kontraktu BASE_M-07-22 

(lub jeśli ten nie został opublikowany – BASE_Q-3-22) na Zorganizowanej Platformie Obrotu, podanego w 



 

2 

 

najnowszym na dzień składania oferty Raporcie miesięcznym opublikowanym przez Towarową Giełdę Energii, tj. w 

maju 2022 r. za kwiecień 2022 r. Ponieważ kurs transakcji kontraktu BASE_M-07-22 nie został ujęty w Raporcie, 

cenę jednostkową energii elektrycznej należy podać w odniesieniu do kontraktu BASE_Q-3-22, który według raportu 

TGE za kwiecień 2022 r. wyniósł 783,38 zł/MWh. 

 
 

Pytanie 6. Prosimy o wskazanie do jakiej daty Zamawiający przedstawi cenę BASE Wykonawcy w celu rozliczenia sprzedaży 

energii elektrycznej lub do kiedy Zamawiający oczekuje przedstawienia ceny BASE od Wykonawcy w celu rozliczenia 

sprzedaży energii elektrycznej? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią § 5 załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy, Zamawiający oczekuje, że wyłoniony w 

wyniku postepowania Wykonawca na podstawie ogólnodostępnych Raportów miesięcznych TGE, do określenia ceny 

sprzedaży energii w danym miesiącu będzie stosował odpowiednio kurs transakcji kontraktów BASE_M-xx-22 

zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 i 3 załącznika nr 5 – wzór umowy lub gdy kurs danego kontraktu nie zostanie 

opublikowany, to odpowiednio kurs transakcji kontraktów BASE_Q-x-22 zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 i 4 załącznika 

nr 5 – wzór umowy. 

Zamawiający jest gotów przesłać Wykonawcy kurs transakcji kontraktów BASE_M-xx-22 lub BASE_Q-xx-22, w 

odniesieniu do którego Wykonawca winien obliczyć cenę energii za dany miesiąc sprzedaży, niezwłocznie po 

publikacji Raportu TGE za dany miesiąc kalendarzowy. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 
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