
 

 

PCI-6DZP.410.17.2022.DRE                                                                     Rzeszów dn. 30 czerwca 2022 roku 
 
 

WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. „DOSTAWA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP.  
Z O.O.” 
 
na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
1. Opis zmian SWZ: 
1) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Z:  
PODKARPACKIE CENTURM INNOWACJI SPÓŁKA Z O. O.  
ul. LENARTOWICZA 4  
35-051 RZESZÓW  
Tel.: 507836531 
NIP: 81337765154 
Adres e-mail: zamowienia@pcinn.org  
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings  
Godziny pracy: 8:00- 16:00 od poniedziałku do piątku. 
NA: 
PODKARPACKIE CENTURM INNOWACJI SPÓŁKA Z O. O.  
ul. LENARTOWICZA 4  
35-051 RZESZÓW  
Tel.: 798870512 
NIP: 8133765154 
Adres e-mail: zamowienia@pcinn.org  
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings  
Godziny pracy: 8:00- 16:00 od poniedziałku do piątku. 
 
2) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Z:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11)  
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) o łącznym 
szacowanym wolumenie 160 000  kWh w okresie 12 miesięcy, przeznaczonej na własne potrzeby 
Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów  
o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
energetyczne, do punktów poboru energii zlokalizowanych przy ulicy Teofila Lenartowicza 4 i 6  
w Rzeszowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii, ma charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) służący 
do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii 



 

 

elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, każdego 
punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem 
energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania przewidywanej w pkt. 1 ilości energii. 
Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej następować będzie w oparciu o faktyczne ilości zużytej 
energii elektrycznej po cenach jednostkowych określonych w Formularzu Ofertowym.  
3. Przedmiot Umowy obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań 
koniecznych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
4. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże 
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu 
umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
5. Zamawiający nie zawarł żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SWZ. 
6. Zamawiający posiada zawartą Umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony. 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. - PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 
6, 35-959 Rzeszów.  
7.       OSD nadał Odbiorcy następujący kody identyfikacyjne:  
a) PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270, moc 
umowna 40 kW – ul. T. Lenartowicza 4; 
b) PPE 480548107000766184, nr przyłącza B D1 19 1759 0, numer licznika 7717065, moc umowna 
15 kW – ul. T. Lenartowicza 6.  
8. Procedura zmiany sprzedaży będzie przeprowadzona kolejny raz. Obecnym sprzedawcą energii 
elektrycznej jest PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 
9. Okres wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej wynosi jeden 
miesiąc, umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 
10. Zamawiający zaznacza, iż obowiązującym okresem rozliczeniowym są 2 miesiące. 
11. Wykonawca na etapie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej zobowiązany jest 
do posiadania aktualnej/aktywnej umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
działającymi na terenie Miasta Rzeszowa (co najmniej na czas obowiązywania przedmiotu 
zamówienia), w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz 
Zamawiającego do miejsc punktów poboru. 
12. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym (prawo własności) do 
obiektu, do którego dostarczana będzie energia elektryczna. Niniejsze zamówienie nie obejmuje 
usługi dystrybucyjnej, która świadczona jest na podstawie odrębnej umowy  
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
13. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
(Dz. U. 2020 poz. 1913), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom 
dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru, jako kontrahenta 
określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim 
wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy, Zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p.  
14. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne". 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  
i 8 p.z.p. 



 

 

16. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum 
Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna 
Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. 
17. Wspólny Słownik Zamówień: 

Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09310000-5 – Elektryczność 

 
NA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11)  
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) o łącznym 
szacowanym wolumenie 160 000  kWh w okresie 12 miesięcy, przeznaczonej na własne 
potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym  
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo energetyczne, do punktów poboru energii zlokalizowanych przy 
ulicy Teofila Lenartowicza 4 i 6 w Rzeszowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii, ma charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) 
służący do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość 
dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów 
pomiarowo – rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak  
i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu 
niepobrania przewidywanej w pkt. 1 ilości energii. Rozliczenie za dostawę energii 
elektrycznej następować będzie w oparciu o faktyczne ilości zużytej energii elektrycznej 
po cenach jednostkowych określonych w Formularzu Ofertowym.  
3. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów lub 
Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące go umowy decyzja zostanie podjęta na 
etapie realizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przez 
Wykonawcę wszelkich działań koniecznych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
4. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże 
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej 
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5. Zamawiający nie zawarł żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SWZ. 
6. Zamawiający obecnie ma zawarte dwie (dla każdego PPE osobno) kompleksowe 
umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 
Marca 6, 35-959 Rzeszów. 
7.    OSD nadał Odbiorcy następujący kody identyfikacyjne:  
a) PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270, 
moc umowna 40 kW – ul. T. Lenartowicza 4; 
b) PPE 480548107000766184, nr przyłącza B D1 19 1759 0, numer licznika 7717065, moc 
umowna 15 kW – ul. T. Lenartowicza 6.  
8. Procedura zmiany będzie przeprowadzona przez Zamawiającego pierwszy raz 
(Zamawiający zawarł po jednej umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów dot. każdego PPE ). Jednakże 



 

 

w przypadku PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 
03508270 – ul. T. Lenartowicza 4, poprzedni właściciel budynku zmieniał dostawcę 
energii elektrycznej. Zamawiający obecnie ma zawarte dwie (dla każdego PPE osobno) 
kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji  
z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 
9. Okres wypowiedzenia obowiązujących umów wynosi jeden miesiąc, umowy zostały 
zawarte na czas nieoznaczony. 
10. Zamawiający zaznacza, iż obowiązującym okresem rozliczeniowym są 2 miesiące. 
11. Wykonawca na etapie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej 
zobowiązany jest do posiadania aktualnej/aktywnej umowy z Operatorami Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) działającymi na terenie Miasta Rzeszowa (co najmniej na czas 
obowiązywania przedmiotu zamówienia), w której OSD gwarantuje Wykonawcy 
świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego do miejsc punktów poboru. 
12. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym (prawo 
własności) do obiektu, do którego dostarczana będzie energia elektryczna. Niniejsze 
zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucyjnej, która świadczona jest na podstawie 
odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
13. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
(Dz. U. z 2022 poz. 1233), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu innym 
przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na 
klientach wyboru, jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie 
warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u 
określonego przedsiębiorcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 
p.z.p.  
14. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 i 8 p.z.p. 
16. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie 
Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i 
Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
17. Wspólny Słownik Zamówień: 

Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09310000-5 – Elektryczność 
 

3) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
Z:  
1. Wykonawca podaje cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z kosztami dostarczenia energii 
elektrycznej do siedziby Zamawiającego, a także z innymi kosztami nie ujętymi w dokumentach 
postępowania, a niezbędnymi do właściwej realizacji niniejszego zamówienia oraz z istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje. 



 

 

4. Cena jednostkowa podana w Formularzu Ofertowym winna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. W cenie jednostkowej powinny być również uwzględnione 
wszystkie ewentualne stosowane przez sprzedawców energii opłaty dodatkowe w tym stałe opłaty 
związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego, wszystkie podatki, 
opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jednostkowa będzie obowiązywać 
w całym okresie ważności oferty, a następnie umowy. 
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacjii 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie 
zmianie. Natomiast cenę jednostkową należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy należne będzie jedynie za 
ilości dostarczone i odebrane przez Zamawiającego.   
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. 
10. W ofercie, o której mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie 
miała zastosowanie. 
11. Płatność za realizacje przedmiotu objętego zamówieniem odbędzie się po przedłożeniu 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. Płatność nastąpi w terminie 30 dni, 
liczonym od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 
Na: 
1. Wykonawca podaje cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  
w tym z kosztami dostarczenia energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego,  
a także z innymi kosztami nie ujętymi w dokumentach postępowania,  
a niezbędnymi do właściwej realizacji niniejszego zamówienia oraz z istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana  
w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W ofercie 
należy zastosować stawkę 23% z zastrzeżeniem, iż Zamawiający przewiduje zmianę 
umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz 



 

 

zastrzega, iż rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 
obowiązujących przepisów prawnych. 
4. Cena jednostkowa podana w Formularzu Ofertowym winna zawierać wszystkie 
koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk.  
5. Sposób wyliczenia dla Tabeli w Formularzu ofertowym – Załącznik nr  do 1 SWZ:  
Cbrutto= Cee+ OPabon  
gdzie: 
Cee to cena energii elektrycznej stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na 
energię elektryczną dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia 
oraz ceny jednostkowej netto za  energię elektryczną zaoferowanej przez Wykonawcę 
pomnożona przez stawkę podatku VAT. 
OPabon to opłata abonamentowa (w zależności od sprzedawcy może być nazwana opłatą 
handlową) stanowiąca iloczyn ilości PPE, ilości  miesięcy obowiązywania zamówienia oraz 
ceny jednostkowej netto zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę 
podatku VAT. 
6. Ceny za energie elektryczną i stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na okres 
ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały  zmianom, za 
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego. Podana cena jednostkowa będzie obowiązywać w całym okresie ważności 
oferty, a następnie umowy. 
7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 
druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. Natomiast cenę jednostkową należy podać z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
10. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert  
i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy 
należne będzie jedynie za ilości dostarczone i odebrane przez Zamawiającego.   
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium 
ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
12. W ofercie, o której mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy 
będzie miała zastosowanie. 
12. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 
wystawienia. 



 

 

4) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Z:  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2 sierpnia 2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
 
Na: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5 sierpnia 2022 
r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
5) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT 
Z: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 4 lipca 2022 r. do godziny 09:00 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie później jednak 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 12:00.  
3. W celu złożenia oferty na Platformie zakupowej należy wypełnić „Formularz składania 
oferty lub wniosku” i dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki  
a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W kolejnym kroku trzeba sprawdzić 
poprawność oferty lub dokonać ewentualnych poprawek, i zatwierdzić złożenie oferty. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
5.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
 w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  i wyświetlenie się 
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do     
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. 
8. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 
platformazakupowa.pl,  
9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. omyłkowe złożenie oferty w 
zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, 
ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 226 ust. 1 pkt 6) p.z.p. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w  
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują 
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej   
prowadzonego postępowania 
13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania dostępnej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings po wybraniu jego nazwy  
w sekcji ,,Komunikaty”. 
 
NA: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 09:00. 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie 
później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.   
w dniu 7 lipca 2022 r. o godzinie 12:00.  
3. W celu złożenia oferty na Platformie zakupowej należy wypełnić „Formularz 
składania oferty lub wniosku” i dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki  
a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W kolejnym kroku trzeba 
sprawdzić poprawność oferty lub dokonać ewentualnych poprawek,  
i zatwierdzić złożenie oferty. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 



 

 

5.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może  
przed upływem terminu do     składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany  
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
8. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone  
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem. platformazakupowa.pl,  
9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
omyłkowe złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 
226 ust. 1 pkt 6) p.z.p. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 
dotyczące 
w  szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,  
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej   
prowadzonego postępowania 
13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania dostępnej pod 
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings po wybraniu jego nazwy 
w sekcji ,,Komunikaty”. 
 
 
 
 



 

 

6) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 
Z:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy do wszystkich obiektów Zamawiającego. 
2. W umowie sprzedaży zostanie przyjęty okres rozliczeniowy zgodny z okresami stosowanymi przez 
OSD. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej. Wykonawca 
zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  
z bilansowaniem. Obowiązki związane z bilansowaniem energii elektrycznej, w tym opracowanie i 
zgłaszanie grafików handlowych do OSD, obciążają Wykonawcę. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007. Nr, 93 poz. 623). 
5. Strony ustalają cenę ze energię elektryczną w złotych polskich za 1 kWh dostarczonej energii do 
obiektów Zamawiającego. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów 
oraz z SWZ. 
6. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobrana energię  
w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, udostępnianym Wykonawcy przez OSD. Strony tym samym wykluczają możliwość 
wystawiania faktur w oparciu o tzw. prognozowane zużycie energii. Strony przyjmują, iż 
Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności faktury wystawionej o tzw. 
prognozowane zużycie energii, a Wykonawca nie będzie mógł naliczać z tego tytułu odsetek za 
zwłokę. 
7. Jeżeli nie można ustalić rzeczywistego poboru energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 6, 
podstawą wyliczenia wielkości między błędnym wskazaniem układu pomiarowo -rozliczeniowego, a 
faktycznie pobraną energią, jest wskazanie układu pomiarowo -rozliczeniowego z następnego 
okresu rozliczeniowego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w 
SWZ punktów poboru energii, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, zamiany, wynajęcia, 
dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się układy pomiarowe,  
w okresie trwania zawartej umowy. 
9. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 
okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na fakturze VAT.  
10. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD, bądź umowy łączącej go z OSD 
(GUD), terminowo pozyskać dane od OSD. 
11. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi wzór/projekt umowy, który winien być 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Na:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy 
od daty podpisania umowy do wszystkich obiektów Zamawiającego. 
2. W umowie sprzedaży zostanie przyjęty okres rozliczeniowy zgodny z okresami 
stosowanymi przez OSD. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej. 
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  



 

 

z bilansowaniem. Obowiązki związane z bilansowaniem energii elektrycznej, w tym 
opracowanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, obciążają Wykonawcę. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo energetyczne oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007. Nr, 93 poz. 623). 
5. Strony ustalają cenę ze energię elektryczną w złotych polskich za 1 kWh dostarczonej 
energii do obiektów Zamawiającego. Cena jednostkowa za dostawę energii elektrycznej 
powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy 
oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów oraz z SWZ.  Ceny za energie 
elektryczną i stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na okres ważności umowy 
dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały  zmianom, za wyjątkiem ustawowej 
zmiany stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podana cena 
jednostkowa będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do 
wskazanych w SWZ punktów poboru energii, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, 
zamiany, wynajęcia, dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się układy pomiarowe, 
w okresie trwania zawartej umowy. 
7. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na 
koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na 
fakturze VAT.  
8. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie 
warunków Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD, bądź 
umowy łączącej go z OSD (GUD), terminowo pozyskać dane od OSD. 
9. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi wzór/projekt umowy, który winien 
być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
10. Zamawiający dopuszcza udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.). 
13. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za 
wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku 
akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą  
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez 
konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 
 
2. Zamawiający zmienia SWZ  poprzez zmianę Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy, 
aktualny Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj.: na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
 
3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

