
PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D 
08-530 Dęblin 
KRS 0000110247, NIP 7162515927, REGON 432311323 

 
II. PODSTAWA PRAWNA 

 
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone były na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem 
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego (http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=263,0,0). 
 

III. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 
 
Wstępne konsultacje rynkowe związane były z planowanym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznej na terenie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia Wody 
„Jagiellońska” i Ujęcia Wody „Wiślana” w Dęblinie”. 
 
Celem wstępnych konsultacji rynkowych było pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy 
i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych były: 
- najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania technologiczne 

w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia, 
- oszacowanie wartości zamówienia, 
- określenie pozacenowych kryteriów oceny ofert, 
- określenie terminu realizacji zamówienia. 

 
IV. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych w ww. przedmiocie zamieszczone 
zostało w dniu 7 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego 
http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=263,0,0. 
 
Wszelkie dokumenty oraz informacje związane z ogłoszonymi wstępnymi konsultacjami 
rynkowymi były publikowane także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=263,0,0. 
 
Termin składania zgłoszeń do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upłynął 
w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 10:00. 
 

V. UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
 
Zamawiający zaprosił do wstępnych konsultacji rynkowych uczestników, którzy złożyli 
prawidłowo wypełnione zgłoszenie do udziału w konsultacjach, w sposób i w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu. 
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W terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 zgłoszenia. W oparciu 
o treść ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych oraz „Regulamin 
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych" przeprowadzona została weryfikacja 
złożonych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych. W wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 
dopuszczone zostały 2 podmioty. 
 
Podmioty dopuszczone do Wstępnych konsultacji rynkowych: 
 

Lp. Nazwa i adres 

1. Ekoserwis BP sp. z o.o. 
Aleja Tysiąclecia 20/1 
21-500 Biała Podlaska 

2. Era PV Sp. z o.o. 
ul. Święcicka 57 
05-860 Płochocin 

 
VI. PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 

1. Wszyscy zainteresowani uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych mogli 
zapoznać się materiałami dotyczącymi konsultacji zamieszczonymi na stronie 
internetowej Zamawiającego (http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=263,0,0), tj.: 
- Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, 
- Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, 
- Zgłoszenie do udziału w konsultacjach, 
- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu konsultacji, 
- Teren Oczyszczalni ścieków, 
- Teren Ujęcia Wody „Jagiellońska”, 
- Teren Ujęcia Wody „Wiślana”. 

 
2. Uczestnikom konsultacji przekazano zestaw zagadnień dotyczących realizacji 

przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający chciałby uzyskać odpowiedź. 
 

3. Konsultacje prowadzono w formie indywidualnego spotkania, oddzielnie z każdym 
z Uczestników, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (Nadwiślanka 70, 
08-540 Stężyca). Spotkania odbyły się w następujących terminach: 
- 13 lipca 2021 r. – Era PV Sp. z o.o., ul. Święcicka 57, 05-860 Płochocin, 
- 14 lipca 2021 r. – Ekoserwis BP sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 20/1, 21-500 Biała 

Podlaska. 
 

4. W trakcie spotkań skonfrontowano oczekiwania Zamawiającego z możliwościami 
i propozycjami Wykonawców, omówiono zagadnienia oraz udzielono odpowiedzi na 
pytania przekazane uczestnikom konsultacji. Podczas konsultacji Zamawiający 
uzyskał niezbędne informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej na obiektach 
Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia Wody „Jagiellońska” oraz Ujęcia Wody „Wiślana”. 
Konsultacje pozwoliły Zamawiającemu poznać w szczegółach rozwiązania 
techniczne, prawne, technologiczne oraz finansowe planowanego zamówienia na 
instalację fotowoltaiczną. Zamawiający poznał rodzaje używanych obecnie modułów 
fotowoltaicznych oraz dobór do nich odpowiednich falowników. Podczas konsultacji 
były omawiane rodzaje konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną, jak i sposoby jej 
montażu do podłoża. W ramach konsultacji wyjaśniona została sprawa odnośnie 
trwałości projektu dotycząca zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków. Omawiane 
były także możliwości wpięcia wybudowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci 
przesyłowej energii elektrycznej. Na podstawie zużycia energii za 2020 rok 
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oszacowano moc poszczególnych instalacji fotowoltaicznych oraz wyliczono ich 
koszt. 
 
Uczestnik Era PV Sp. z o.o., oszacował niezbędne moce instalacji dla 
poszczególnych obiektów i podał przybliżoną cenę netto tych instalacji: 
Oczyszczalni Ścieków – instalacja o mocy 1MW koszt w kwocie 2 600 000,00 zł, 
Ujęcie Wody „Jagiellońska” – instalacja o mocy 200 kW koszt w kwocie 
520 000,00 zł, 
Ujęcie Wody „Wiślana” – instalacja o mocy 75 kW koszt w kwocie 195 000,00 zł. 
W takim przypadku doboru mocy instalacji wymaga pozwolenia na budowę, 
wykonania projektu, pozyskania warunków przyłączeniowych od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
a także sprawdzenia gminnego zagospodarowania przestrzennego OZE. 
Era PV Sp. z o.o. jest w stanie pozyskać niezbędne ww. pozwolenia na podstawie 
wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Procedury pozyskania 
ww. pozwoleń, które umożliwią rozpoczęcie prac na obiektach została określił na 
około 3 lata. Uczestnik zaproponował następujące pozacenowe kryteria oceny oferty: 
- okres gwarancji (minimum 15 lat), 
- czas reakcji na awarię. 
 
Uczestnik konsultacji Ekoserwis BP Sp. z o.o. zaproponował instalacje o wielkości 
maksymalnie 50 kW za kwotę netto około 150 000,00 złotych każda. Oczyszczalnia 
Ścieków i Ujęcie Wody „Jagiellońska” posiadają podwójne zasilanie, więc dla nich 
można zastosować podwójne instalacje fotowoltaiczne. Zaproponowano dwa 
sposoby pracy instalacji fotowoltaicznej. Pierwszy na zasadach prosumenckich 
z włączeniem do sieci przesyłowej, drugi sposób na zasadzie bieżącego zużycia 
pozyskanej energii elektrycznej bez podłączania się do sieci przesyłowej. Ekoserwis 
BP Sp. z o.o. dopełnia wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem instalacji do 
operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej. Instalacja może być wykonana 
z użyciem komponentów wybranych producentów wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
VII. EFEKT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 
Zebrane informacje były informacjami o charakterze ogólnym. W chwili zakończenia 
wstępnych konsultacji rynkowych nie została ustalona ostateczna treść opisu przedmiotu 
zamówienia oraz postanowień umowy. Przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe 
umożliwiły jednak Zamawiającemu zebranie informacji określonych w punkcie III. 
„Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych”. Pozwoliły uzyskać informacje 
o oferowanych na rynku rozwiązaniach właściwych dla przedmiotu zamówienia. 
Umożliwiły Zamawiającemu skonfrontowanie jego rzeczywistych potrzeb z możliwościami 
realizacji zamówienia przez funkcjonujące na rynku podmioty. Zamawiający pozyskał 
informacje o szacunkowej kwocie wykonania instalacji, pozacenowych kryteriach wyboru 
ofert oraz terminu realizacji zamówienia. 
 
Procedura wstępnych konsultacji rynkowych zakończyła się w dniu 16 lipca 2021 r. 
 
Uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych nie prowadzi do wykluczenia 
Wykonawcy, który uprzednio brał udział w konsultacjach. Doradztwo uczestników 
konsultacji nie przełoży się na ich preferencyjne traktowanie i wybór wykonawcy 
zamówienia publicznego. Zamawiający podjął środki mające na celu zapobieżeniu 
zakłócenia konkurencji z uwagi na udział Wykonawcy w konsultacjach polegające na 
zamieszczeniu protokołu ze wstępnych konsultacji rynkowych na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 



VIII. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do udziału w konsultacjach 
Załącznik nr 3 – Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu konsultacji 
Załącznik nr 4 – Teren Oczyszczalni ścieków 
Załącznik nr 5 – Teren Ujęcia Wody „Jagiellońska” 
Załącznik nr 6 – Teren Ujęcia Wody „Wiślana” 
Załącznik nr 7 – Zagadnienia dotyczące przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych 

 
 
 


