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Poznań, dnia 30.03.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
61-755 Poznań 
ul. Estkowskiego 6  
adres e-mail: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl 
 
 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, ZMIANA SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej 
Łukasiewicz,  na podstawie art. 137 ust.1. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

I 
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu zamieszczonego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na następujący: 
„Numer sekcji: III.1.1 
Zamiast: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 
ze zm.) (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia). W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane. 
Powinno być: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 
ze zm.)” 
 
oraz 
„Numer sekcji III.1.2. 
Zamiast: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych 00/100), obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego 
zamówienia. 
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Powinno być: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł.” 
 
Identycznie brzmiący warunek zamieszczony został w SWZ.  
 
2. Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 3 – Wzór umowy, poprzez zamianę 
zapisu w Załączniku nr 2 do Umowy wykonawczej (Pełnomocnictwo) następującego zapisu:  
Z: „4)    wskazania przez Wykonawcę w powiadomieniu OSD o zawarciu umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, wybranego przez Zamawiającego sprzedawcy rezerwowego. 
Jednocześnie  
jako Zamawiający oświadczam, że wybrany przeze mnie sprzedawca rezerwowy na 
obszarze (nazwa OSD) …………………….. to (nazwa sprzedawcy rezerwowego) 
……………………….... „ 

Na: „(….) 4)    wskazania przez Wykonawcę w powiadomieniu OSD o zawarciu umowy 
sprzedaży energii elektrycznej, wybranego przez Zamawiającego sprzedawcy 
rezerwowego. Jednocześnie  
jako Zamawiający oświadczam, że wybrany przeze mnie sprzedawca rezerwowy na 
obszarze (nazwa OSD) ………………………………………………………., to (nazwa sprzedawcy 
rezerwowego) ……………………………………………………….. (dla Zamawiających posiadających 
rozdzielone umowy i umowę o świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony) 
lub 

4) upoważnienia OSD, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej, do zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, umowy sprzedaży 
rezerwowej ze sprzedawcą z listy sprzedawców rezerwowych zamieszczonej na stronie 
internetowej OSD, wskazanym poniżej, który będzie pełnił rolę sprzedawcy w przypadku 
nie podjęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę.  

OSD (nazwa) ………………………………………………………. – Sprzedawca rezerwowy (nazwa) 
………………………………………………………..  

Umocowanie obejmuje upoważnienie OSD do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu 
zawarcia wyżej wymienionej umowy (dla Zamawiających posiadających umowy 
kompleksowe wymagające rozdzielenia i umocowania Wykonawcy do zawarcia umowy o 
świadczenie usług dystrybucji)1 (…)” 

II 
 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą ulega zmianie.  
 
1. Rozdział 17 pkt 1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 

                                                           
1 W zakresie pkt.4 wybrać właściwy punkt dla danego Zamawiającego 
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1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2022r. do godz. 11:00 poprzez 
platformę Zamawiającego, dostępną na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pit 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022r. o godz. 11:30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie Zakupowej ofert. 

2. Rozdział 18 pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 1.Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.08.2022 r. 
 
 
 
 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich 
Wykonawców. 
 
 
Załączniki po zmianach: 
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
- Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w DUUE 
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