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Znak sprawy: 82/PN/2022               Warszawa, dnia 18.10.2022 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 2 

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 XV SWZ   

Ponownie zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu związania ofertą do maksymalnie 

30 dni. Na podstawie art. 307 pkt.1 ustawy PZP Wykonawca jest związany ofertą do 

upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 

dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Dodatkowo ustawa nie określa wymogu stosowania terminu związania ofertą 60 i 90 

dni. Termin związania ofertą 90 dni jest maksymalnym jaki może zostać zastosowany w 

przypadku dostaw po wcześniejszym złożeniu wniosku o przedłużenie terminu 

związania przez Wykonawcę. 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 

zabezpieczenie 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. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający nie przychyla się do prośby dotyczącej skrócenia terminu związania ofertą. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy rozdziału XX SWZ 

Zwracamy się z prośbą o zniesienie zapisu wymagalności wadium w postępowaniu, 

ewentualnie obniżenie jego wartości do 50 tys. zł. 

Zgodnie z ustawą PZP niezależnie od wartości zamówienia Zamawiający nie ma 

obowiązku żądać od Wykonawców wadium. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby o zniesienie zapisu wymagalności wadium w 

postępowaniu, ewentualnie obniżenie jego wartości do 50 tys. zł. 

 

Pytanie 3. 

Dodatkowo w związku z przedstawieniem na Sejm projektu ustawy o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz mając na uwadze, iż nie mamy wiedzy, czy 
Zamawiający należy do grupy podmiotów podlegających ustawie zwracamy się z prośba o 
przedłużenie terminu składnia ofert 
Odpowiedź: 

Zmianie ulega Rozdział VI (Istotne Zmiany Umowy) pkt 8 załącznika nr 9 do SWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

 

„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 cen energii, stawki podatku akcyzowego lub podatku 

VAT. 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.”  

 

 

 

 

 

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: 

− Załącznik nr 9 do SWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 18.10.2022 
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