CRZPU/1/2022

Kleszczów, dnia 18.05.2022 r.

Zamawiający:
„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o.
Ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Dotyczy: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.

Zamawiający informuje, iż że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Wykonawca zwrócił się
do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 Czy Zamawiający posiada:
a) 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,
b) 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 oraz statusu prosumenta energii
odnawialnej.
Pytanie nr 2 Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z
innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z
innego źródła wytwórczego, np. (instalacji fotowoltaicznych, elektrowni biogazowych)
Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy.

