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Znak sprawy: 82/PN/2022               Warszawa, dnia 19.10.2022 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 3 

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  

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. 
 

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 30 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 30 dni, tj. do dnia 09.12.2022 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 10.11.2022 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 10.11.2022 r., 

o godzinie 12:00. 
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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 19.10.2022; 
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