Informacja Prasowa

Konstancin-Jeziorna, 30 stycznia 2018 r.

Redukcja zapotrzebowania
przetargowe bez tajemnic!

na

polecenie

OSP

–

postepowanie

PSE SA zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym
dotyczącym Interwencyjnych Programów DSR. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018
r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165.
Spotkanie jest związane z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usługi
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). Szczegóły
przetargów znajdują się na stronie internetowej PSE SA, pod poniższymi linkami:



Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Gwarantowany
Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – Program Bieżący

Podczas spotkania omówione zostaną zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z uwzględnieniem różnic pomiędzy obecnie ogłoszonym przetargiem i wcześniejszymi
postepowaniami. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zadania pytań oraz rozwiania
wątpliwości związane ze świadczeniem usług DSR przed złożeniem ofert.
Zapisy na spotkanie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez
formularz dostępny na stronie internetowej PSE SA, pod adresem:
http://konsultacje.pse-online.pl/dsr/
Potwierdzenie udziału oraz szczegóły przebiegu spotkania uczestnicy otrzymają drogą
mailową, na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej, najpóźniej do 23 lutego
2018 r.
***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego realizują obowiązki
wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług
systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach
szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez
wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
(tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej
w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A.
opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową
i rozszerzając wachlarz uczestników.

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

Pod koniec grudnia 2017 r. PSE S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR w podziale na:
1. Program Gwarantowany:
a. Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r.
do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW
b. Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. - wolumen
mocy gwarantowanej 500 MW
2. Program Bieżący na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2018 r.

***
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 ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
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