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PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
W wyniku przeprowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dwóch postępowań
przetargowych czterech wykonawców będzie świadczyło usługi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP w 2020 roku - zarówno w ramach programu Bieżącego, jak również programu
Bieżącego Uproszczonego.
Usługę redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie OSP, w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.,
w programach Bieżącym i Bieżącym Uproszczonym, będą świadczyć cztery firmy: Enspirion Sp. z o.o.,
Enel X Polska Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A. oraz Lerta Sp. z o.o. Informacja o złożonych
ofertach i zaoferowanych cenach dostępna jest na platformie zakupowej PSE, pod adresem:
https://przetargi.pse.pl/.
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funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących
PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej
w wybranych godzinach. Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania
odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty
świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.
***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce.
Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności
określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu
elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka
udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem ok. 14,7 tys. kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Beata Jarosz, rzecznik prasowy PSE, e-mail: beata.jarosz@pse.pl, tel. +48 22 242 19 27
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 19 25, fax +48 22 242 19 23, www.pse.pl

