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Nr. sprawy: 1/K/2021 29.03.2021 r. 

 
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 
poprzedzających 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”  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Energia Komunalna Sp. z o.o. 
Rynek 55/2 
58-200 Dzierżoniów 
NIP: 8822135641  
KRS: 0000852411 (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,  
IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 500.000 zł) 
 
PROWADZĄCY WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE: 
 
Energia Komunalna Sp. z o.o. 
Rynek 55/2 
58-200 Dzierżoniów 
e-mail: konsultacje@energia-komunalna.pl 
 
Adres strony internetowej: https://energia-komunalna.pl/ 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 
 

Wstępne konsultacje rynkowe (dalej: Konsultacje) prowadzone są na podstawie  
art. 84-85 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464) oraz 
zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych (dalej: 
Regulamin) stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego Ogłoszenia  
o Konsultacjach (dalej: Ogłoszenie). 
 

III. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI 
 

1. Przedmiot Konsultacji: 
Tematem Konsultacji będzie realizacja projektu inwestycyjnego polegającego na budowie 
instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych należących do Gmin i spółek 
komunalnych tworzących Dzierżoniowski Klaster Energii. Zamawiający - Energia Komunalna 
Sp. z o.o. oraz 2 podmioty partnerskie (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz 
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Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach), zamierzają zbudować 127 instalacji 
fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,51 MW, co umożliwi wyprodukowanie min. 3 163,96 
MWh/rok zielonej energii i ograniczy emisję CO2 o min. 2 274,89 Mg CO2/rok. 
  

2. Cel Konsultacji: 
a. Pozyskanie wiedzy technicznej oraz uzyskanie informacji na temat najnowszych 

technologii w branży odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki). 
b. Pozyskanie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowywania opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia 
warunków umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
przedsięwzięcia pn. „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” (dalej: Zamówienie). 

c. Rozeznanie rynku oraz sprawdzenie na etapie konsultacji możliwości technicznych  
i przerobowych potencjalnych oferentów. 

 

3. Efekty Konsultacji: 
a. Ukształtowanie warunków Zamówienia adekwatnych do potrzeb Zamawiającego oraz 

oferty rynkowej. 
b. Sformułowanie wymogów stawianych wykonawcy Zamówienia. 
c. Przegląd nowoczesnych technologii stosowanych w branży odnawialnych źródeł 

energii (fotowoltaiki). 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONSULTACJACH 
 

W Konsultacjach mogą wziąć udział potencjalni Uczestnicy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat 
przed zgłoszeniem do udziału w Konsultacjach, zaprojektowali i wybudowali min. 100 mikro 
i/lub małych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej min. 5 MWp. 

 
V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

 
1. Potencjalni Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach, spełniający 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają wypełnione Zgłoszenie do 
udziału w Konsultacjach stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia (dalej: 
Zgłoszenie), wraz z wymaganymi dokumentami. 

2. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@energia-
komunalna.pl 

3. Zgłoszenie oraz pozostałe dokumenty, określone w pkt. 9, należy wysyłać na adres 
Zmawiającego jako jedną wiadomość e-mail, pod tytułem „Konsultacja 
rynkowa_1/K/2021_[Nazwa Uczestnika]” 

4. Zgłoszenie winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
5. Każdy potencjalny Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie do udziału  

w Konsultacjach. 
6. Termin składania Zgłoszeń: do dnia 12.04.2021 r., do godz. 23.59. 
7. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Zgłoszenia. 
8. Zamawiający nie dopuści do Konsultacji potencjalnego Uczestnika, który złoży 

Zgłoszenie po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
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9. Do Zgłoszenia należy załączyć: 
a. Pełnomocnictwo potencjalnego Uczestnika do złożenia Zgłoszenia udziału  

w Konsultacjach (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać  
z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo winno zostać podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa 
złożonego w innym języku niż język polski winno być złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski, 

b. Referencje w postaci dokumentów w formacie *.pdf. W przypadku referencji 
złożonych w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

10. W przypadku wątpliwości, co do treści i/lub kompletności dokumentów złożonych 
przez potencjalnego Uczestnika, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
niezbędnych wyjaśnień i/lub uzupełnień dotyczących przedmiotowych dokumentów. 

11. W przypadku nie złożenia przez potencjalnego Uczestnika wymaganych wraz ze 
Zgłoszeniem dokumentów, zamawiający może wezwać potencjalnego Uczestnika do 
ich uzupełnienia. 

 

VI. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI: 
 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84-85 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. 
poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464) oraz zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego 
traktowanie potencjalnych Uczestników oraz zgodnie z zasadami przejrzystości. 

2. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Konsultacjach. 
3. Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach Uczestników, którzy złożyli wymagane 

do Zgłoszenia dokumenty wymienione w punkcie V. 9 Ogłoszenia. 
4. Informacje o zakwalifikowaniu się udziału w Konsultacjach zostaną wysłane przez 

Zamawiającego na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 
5. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
6. Konsultacji prowadzone będą w formie wymiany korespondencji elektronicznej na 

podany przez Uczestnika adres e-mail. 
7. Po zakwalifikowaniu się Uczestnika do udziału w Konsultacjach, Zamawiający wyśle na 

podany przez Uczestnika adres e-mail pytania o interesujące go zagadnienia związane 
Zamówieniem, określone w pkt. III.2 – Cel konsultacji. 

8. Uczestnik może przesłać prośbę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących pytań,  
o których mowa w pkt. 7, w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. 

9. Po otrzymaniu od Zamawiającego odpowiedzi na wątpliwości, o których mowa w pkt. 
8, Uczestnik jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania udzielić 
odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 7.  

10. Zamawiający dopuszcza kolejne rundy pytań o interesujące go zagadnienia,  
z powtórzeniem procedury opisanej w pkt. 8 - 9. 

11. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych  
w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez 
osobę reprezentującą Uczestnika Konsultacji. 
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12. Dokumentowanie omawianych zagadnień odbywać się będzie w formie zapisu 
elektronicznego w formatach *.doc, *.docx oraz *.pdf. 

13. Prowadzone Konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku 
Konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.  z  2020  r. poz. 1913), jeżeli Uczestnik, 
wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu zastrzegł, że przekazywane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 
podmiotom. 

14. Poprzez udział w Konsultacjach Uczestnicy udzielają bezwarunkowej zgody na 
wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich,  
przekazywanych w trakcie niniejszych Konsultacji na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

15. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do 
ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych 
do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie 
wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania. 

16. O zakończeniu Konsultacji Zamawiający poinformuje Uczestników pocztą e-mail oraz 
na swojej stronie internetowej. 

17. Zamawiający w każdym czasie może zakończyć Konsultacje bez podawania przyczyny.  
18. Z przebiegu Konsultacji Zamawiający sporządzi pisemny protokół. 

 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Konsultacji należy kierować na 
adres e-mail: konsultacje@energia-komunalna.pl 

2. Za udział w Konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują 
zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Konsultacjach. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania 
się z potencjalnymi Uczestnikami Konsultacji jest Tomasz Smolarz – Prezes Zarządu 
Energia Komunalna Sp. z o. o. 

4. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Złożenie Zgłoszenia przez potencjalnego Uczestnika oznacza akceptację treści 
Ogłoszenia oraz Regulaminu. 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych 
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 
Załącznik nr 3 – Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
Reprezentant Zamawiającego: 
Prezes Zarządu Energia Komunalna Sp. z o. o. 
Tomasz Smolarz 


