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Znak sprawy: 82/PN/2022               Warszawa, dnia 11.10.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 82/PN/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2023-2025 do 

163 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy w łącznej ilości około 3 689,70 MWh rocznie. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż dokonał 

zmiany treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy rozdziału IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

Czy istnieje możliwość skrócenia okresu zamówienia do dwóch lat tj. na okres 2023-2024 

? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża  zgody na skrócenie okresu zamówienia. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy rozdziału IV SWZ pkt.7 

Czy przez skorzystanie z prawa opcji Zamawiający rozumie dodawanie nowych PPE do 

umowy w trakcie jej trwania ? Jeśli tak zwracamy się z prośbą, aby zmiana nie 

przekraczała +/- 15 % 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez dodanie nowych 

punktów PPE - odbioru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na 

dostawę energii elektrycznej, jednocześnie Zamawiający przychyla się do prośby o 

zmianę wysokości prawa opcji do 15 % zamówienia podstawowego. 

W związku z powyższym załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik 

nr 9 do SWZ -istotne postanowienia umowy energia elektryczna otrzymują brzmienie jak 

w załączeniu. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy rozdziału XV SWZ  
Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu związania ofertą do maksymalnie 30 dni na 
podstwie art. 307 pkt.1 ustawy PZP. Informujemy, iż przy obecnej niestabilnej sytuacji na 
runku hurtowy Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować tak długiego terminu związania 
ofertą. Dodatkowo im dłuższy termin zabezpieczenia ważności oferty tym większe 
zabiezpieczenie Wykonawcy co niekorzystnie wpłynie na kalkulację cenową. Obecny rynek 
cen energii jest wysoce niestabilny i bardzo dynamiczny, w związku z tym, aby zabezpieczyć 
cenę w dniu składania oferty Wykonawca musi uwzględnić codzienne znaczące wzrosty cen 
na giełdzie. Rekomendowany przez nas termin związania ofertą to 20 dni. 



2 

 

 

Odpowiedź: 

. Zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej 

niż: 90 dni, a co za tym idzie Zamawiający zmienia termin związania oferta na do 60 dni. 

 W związku z powyższy zmianie ulega Rozdział XV. Termin związania ofertą oraz Rozdział 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  i otrzymują brzmienie:  

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 19.12.2022 r. 

 

• Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 21.10.2022 r., do godziny 11:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 21.10.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

Pytanie 4. 

Dotyczy rozdziału XX SWZ 
Zwracamy się z prośbą o zniesienie zapisu wymagalności wadium w postępowaniu, 
ewentualnie obniżenie jego wartości do minimum. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż przychyla się do wniosku o obniżenie wadium. W związku z 

powyższy zmianie ulega Rozdział XX. Wymagania dotyczące wadium i otrzymuje 

brzmienie:  

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, 

przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 

Część 1 – 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysiące złote 00/100); 

Część 2 –  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy rozdziału XXII SWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż 

do umowy zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze 

przedstawionym przy Wykonawcę, uwzględniającym zapisy Istotnych Postanowień 

Umowy. 

Pytanie 6. 

Dotyczy rozdziału V  - zał. 9 do SWZ 



3 

 

Zwracamy się z prośbą o zamianę zapisu dotyczącego terminu płatności na 14 dni od 

daty wystawienia faktury. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą 

płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego będzie 

oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie 

wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo – księgowe, które określają termin 

płatności od daty wystawienia faktury. Dodatkowo termin płatności wpływa również na 

kalkulację oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby w zakresie 14 dni z zastrzeżeniem, iż faktury VAT 

będą płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.  

W związku z powyższym załącznik nr 9 do SWZ -istotne postanowienia umowy energia 

elektryczna otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy rozdziału V pkt.15 - zał. 9 do SWZ 
Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych 
i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o usuniecie kar umownych lub 
wprowadzenie dodatkowego zapisu o karze zabezpieczającego Wykonawcę przed 
wcześniejszym rozwiązaniem umowy. 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 8. 

Zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu do istotnych postanowień 
umownych:  "Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany 
kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku 
zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub 
wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub 
zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii 
elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie 
Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. 
Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej 
na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 
podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i 
Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych 
stanowiących podstawę do ich korekty". 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuję zapis w istotnych postanowieniach umowy dotyczący zmian 

umowy na „Procedura zmiany Umowy, o której mowa w ust. 3 - 7 powyżej, nie ma 

zastosowania w przypadku wprowadzenia w trakcie obowiązywania Umowy rządowego 

programu osłonowego skutkującego zmianą stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT w 

ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian i nie będą wymagały zmiany Umowy w formie aneksu, a 

wyłącznie uprzedniego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie.” 

Zamawiający informuję, iż załącznik nr 9 do SWZ -istotne postanowienia umowy energia 

elektryczna otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 9. 

Dotyczy formularza cenowego - Opis sposobu obliczenia wartości  
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Prosimy o uwzględnienie w formularzu ilości miesięcy zamówienia, gdyż składniki 

dystrybucyjne: opłata sieciowa stała oraz opłata przejściowa liczone są w jednostce 

zł/ilość KW/ilość miesięcy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby o zmianę sposobu wyliczenia w formularzach 

cenowych 1 części i 2 części zamówienia opłaty sieciowej stałej oraz opłaty przejściowej 

dokonując przeliczenia wielkości jednostki tak aby wielkość jednostki opłaty sieciowej 

stałej i opłaty przejściowej podanej w formularzach cenowych stanowiły iloczyn sumy 

przyznanej mocy na obiektach i 12 miesięcy (kW*12 miesięcy). 

W związku z powyższym załącznik nr 5A do SWZ – kosztorys dla części 1 oraz załącznik nr 

5B do SWZ – kosztorys dla części 2 otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

Pytanie 10. 

Dotyczy formularza cenowego - Opis sposobu obliczenia wartości  

Natomiast dla grupy taryfowej C11 – opłata mocowa zgodnie z Taryfą OSD liczona jest 

od zużycia energii w jednostce zł/KWh, niezależnie od ilości miesięcy pobieranej energii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia modyfikacji załączników w zakresie opłaty mocowej. 

Pytanie 11. 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

Czy posiadają Państwo dane w formie pliku excel ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie 

takiego zestawienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił dane dotyczące mocy umownej i lokalizacji punktów poboru w 

formacie EXCEL jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 12. 

Dotyczy formularza cenowego  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z formularza cenowego kolumn dotyczących 

energii biernej. Energia bierna nie jest produktem notowanym na TGE. 

Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia modyfikacji załączników w zakresie energii biernej. 

Pytanie 13. 

Dotyczy rozdziału V pkt 4 załącznika nr 9 do SWZ. 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem systemu Wykonawcy, który nie jest Platformą Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia modyfikacji zapisów załącznika nr 9 do SWZ w zakresie sposobu 

dostarczenia faktur.  

Zgonie z jego zapisami Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 

elektronicznych w formacie PDF przesłanych na adres e-mail Zamawiającego: 

kontakt@zzw.waw.pl  
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SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

− SWZ zmiana 11.10.2022; 

− Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmiana 11.10.2022 

− Załącznik nr 5A do SWZ – Kosztorys dla części 1 – zmiana 11.10.2022 

− Załącznik nr 5B do SWZ – Kosztorys dla części 2 – zmiana 11.10.2022 

− Załącznik nr 9 do SWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 11.10.2022 

− Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – zmiana 11.10.2022 
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