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                            Dzierżoniów, 7 kwietnia 2021 r. 

 

L.dz. 1/K/2/2021 

 

        Wszyscy potencjalni Uczestnicy 

        Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

 

Zamawiający – Energia Komunalna Sp. z o.o., organizujący WSTĘPNE KONSULTACJE  RYNKOWE 

poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru 

Wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 

gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Łagiewnikach”, otrzymał w dniu 1 kwietnia 2021 r. od potencjalnych Uczestników pytania, których 

treści i odpowiedzi na nie umieszczamy poniżej. 

„Czy w związku z postawionym wymogiem uczestnictwa danej firmy w konsultacjach, potencjalny 

wykonawca musi wykonać minimum 100 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 5mW na przestrzeni 

ostatnich 3 lat? czy może być ich mniej a zachowaniem łącznej wartości mocy oraz czy w tabeli w 

załączniku nr 2 musi zawrzeć referencje wszystkich swoich dotychczasowych inwestorów czy tylko tych od 

których otrzymał referencje na piśmie?”. 

ODPOWIEDŹ: 

Potencjalny Uczestnik konsultacji musi oświadczyć ubiegając się o uczestnictwo w Konsultacjach, iż w 

ciągu trzech lat zaprojektował i wybudował MINIMUM 100 mikro i/lub małych instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej MINIMUM 5MWp i warunki te muszą być spełnione 

łącznie. Wymienić w Zgłoszeniu należy MINIMUM 30 najważniejszych realizacji i do tych MINIMUM 30 

powinny być referencje.  

„Czy Zamawiający uzna warunek zaprojektowania i wybudowania min. 100 mikro i/lub  małych  instalacji  

fotowoltaicznych  o  łącznej  mocy  zainstalowanej  min. 5  MWp za spełniony w  niniejszym postępowaniu 

jeżeli Wykonawca wykaże się m.in. jedną  referencją  potwierdzającą  zaprojektowanie i wybudowanie 

mikroinstalacji na 53 obiektach użyteczności publicznej w ramach jednego zadania w różnych lokalizacjach 

analogicznie jakie mają Państwo zamiar wykonać w niniejszym postępowaniu?” 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający uzna takie referencje. 

        Tomasz Smolarz 

        Prezes Zarządu 

        Energia Komunalna Sp. z o.o. 

   


