
 

 

CIS-WAZ.271.5.2021 Warszawa, dnia 05 lipca 2021 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu 
przy ul. Planty 39/45, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej za pośrednictwem sieci należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego  
- CIS-WAZ.271.5.2021 

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm., udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1 
SWZ Rozdział III pkt 7, Załącznik nr 3 do SWZ §4 ust 13 i 14 
Wskazany przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o 
pracę odpowiada literalnemu brzmieniu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164.)(dalej: PZP), zgodnie z którym „Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na 
usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).” Należy jednakże 
zaznaczyć, iż Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał w przytoczonym przepisie przesłanki zastosowania 
danego wymogu, określając przedmiot zamówienia jako usługi bądź  roboty  budowlane,  co  wyłącza  
możliwość  zastosowania  omawianego  kryterium w kontekście zamówień publicznych należących do 
kategorii dostaw. Z uwagi na powyższe, mając na uwadze, iż przedmiotem danego postępowania jest 
dostawa energii elektrycznej, zastosowanie zapisów  przywołujących  wymóg  opisany  w  art.  29  ust.  3a  
PZP,  jest  bezpodstawne. W  związku z powyższym prosimy o usunięcie kwestionowanych zapisów, z uwagi 
na ich bezprzedmiotowość  w odniesieniu do procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie zapisów odnoszących się do wymogu określonego 
do art. 95 ust. 1 Pzp. zawartych w pkt III ppkt 7 SWZ oraz w §4 ust. 13, 14 i 15 załącznika nr 3 do SWZ.  
Pytanie 2 
SWZ Rozdział XVI 
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów 
kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z 
zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełni Istotne Postanowienia Umowy o zapisy wymagane przepisami prawa, o ile 
będą  niezbędne do wykonania umowy. 
Pytanie 3 
SWZ Rozdział XVI 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez strony 
podpisem kwalifikowanym, w trybie wymiany dokumentu drogą korespondencyjną. 
Pytanie 4 
Załącznik nr 1 do SWZ, Prosimy o podanie numerów PPE i numerów liczników. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełni dokumenty o numery PPE i numery liczników na etapie podpisania umowy. 
Pytanie 5 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 1 oraz §2 ust 2 
Faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą 
o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną 
energię zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, na podstawie otrzymanych od OSD 
danych pomiarowych. Zamawiający dopuszcza wystawienie zbiorczej faktury za miesiąc, w którym 
przypadał okres rozliczeniowy. Faktura będzie wystawiona w terminie do 14 dni po zakończeniu danego 
miesiąca.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował zapis w §2 ust 1 oraz §2 ust 2 Załącznika nr 3 do SWZ.  

Zamawiający nie dopuszcza wystawienia zbiorczej faktury. Faktury powinny być wystawiane osobno dla 
taryfy B21 i B23. 

Pytanie 6 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 2 
Prosimy o zmianę zapisu do treści: 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi ponieważ brak jest pytania Wykonawcy. 
Pytanie 7 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 3 
Prosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane 
Wykonawcy przez OSD. Ponadto w trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany prowadzonych 
rozliczeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §2 ust 3 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Pytanie 8 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 4 
"Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT 
informacji o numerze umowy. Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie 
występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami 
prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 
poz. 2174 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą 
systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania. Ponadto 
wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, 
co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o 
której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)." 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował zapis w SWZ §2 ust 4 Załącznika nr 3. 
Pytanie 9 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 5 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na 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. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach 
określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda 
zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki 
temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie 
ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy 
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dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko 
naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez 
Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 
Pytanie 10 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 6 
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia 
pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty 
uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna 
jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób 
następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §2 ust 6 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Pytanie 11 
Załącznik nr 3 do SWZ §2 ust 9 
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania standardów 
jakościowych obsługi odbiorców oraz wskutek niedotrzymania przez OSD parametrów jakościowych 
energii elektrycznej,  określonych  w  odrębnych  przepisach.  Bonifikaty  udzielane  są  w terminie 30 dni 
od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich naliczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośba 
o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania 
bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD 
parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka 
do ich naliczenia'' 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §2 ust 9 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Pytanie 12 
Załącznik nr 3 do SWZ §4 ust 5 
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest 
podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Wykonawcy zgodnie z przepisami przyjmują do 
rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie 
zapisu do treści: „Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są w okresach 
miesięcznych przez upoważnionego przedstawiciela OSD. Wykonawca wystawiać będzie faktury na 
podstawie  wskazań  układów  pomiarowo  –rozliczeniowych  udostępnionych  przez  OSD w danym okresie 
rozliczeniowym” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §4 ust 5 Załącznika nr 3 do SWZ. Zapis nie dotyczy odczytu wskazań 
układu pomiarowego, który może odbywać się zdalnie.  
Pytanie 13 
Załącznik nr 3 do SWZ §6 ust 1 
Prosimy o wykreślenie zapisu. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas 
oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło 
zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została 
umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należy. 
Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może 
przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie 
jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży (kompleksowej) zawieranej na czas oznaczony 
zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia 
publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu 
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powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu 
odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy począwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie 
wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać 
na rynku hurtowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje  zapisy w §6 Załącznika nr 3 do SWZ poprzez wykreślne ust. 1 w § 6. 
Pytanie 14 
Załącznik nr 3 do SWZ §7 
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie 
wnosimy o dostosowanie zapisu do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego 
modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie 
wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może 
negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §7 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Pytanie 15 
Załącznik nr 3 do SWZ §8 ust 1 
W ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy 
umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy 
umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na 
warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-
rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej 
lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy 
kompleksowej. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający 
występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości 
świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej 
decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić 
umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy 
przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych  w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z 
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po 
dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD 
i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 
technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może 
z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 
elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do 
nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z 
koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Zamawiający  może  zwiększyć  moc  
przyłączeniową/  umowną  do  obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 
zamówienia grup taryfowych” . 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje  zapisy w § 8 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ . 
Pytanie 16 
Załącznik nr 3 do SWZ §8 ust 2 pkt 3) 
Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek 
stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną 
przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w 
terminie nie krótszym,  niż  14 dni od daty opublikowania  taryfy w Biuletynie URE. W  związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji 
energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. 
Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §8 ust 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do SWZ. 
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Pytanie 17 
Załącznik nr 3 do SWZ §8 ust 3 
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 
przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 
„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”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje  zapisy w §8 ust 3 pkt 3 Załącznika nr 3 do SWZ.  
Pytanie 18 
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo- rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca 
zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu 
przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu 
rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego 
w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 
miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD 
jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń. 
Odpowiedź: 
Okres rozliczeniowy wskazany jest w §2 ust 1 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania dostawy energii eklektycznej 
odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 
Pytanie 19 
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, 
wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych 
może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa 
URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana 
parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z 
taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 
Odpowiedź: 
Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z 
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 
dystrybucji.  
Zamawiający modyfikuje  zapisy w §8 ust. 1  Załącznika nr 3 do SWZ dodając : „W przypadku, gdy zmiana 
parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z 
taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 
Pytanie 20 
Załącznik nr 3 do SWZ §10 
Wskazujemy iż zapisy dotyczące poufności danych i informacji są jednostronne. Prosimy o modyfikację 
zapisów, tak aby zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający zobowiązani byli do zachowania poufności i na 
obydwie strony mogła zostać nałożona kara. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, może zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Pytanie 21 
Załącznik nr 3 do SWZ §11 
Prosimy o modyfikację zapisów,  tak aby zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający zobowiązani byli do 
wzajemnego spełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osób wskazanych w umowie jako 
osoby do realizacji umowy i kontaktu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §11 Załącznika nr 3 do SWZ. 
Pytanie 22 
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu zawierania „Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych”. Wskazujemy, iż przyjęte uregulowania nie mają zastosowania przy umowie na 
dostawę energii elektrycznej. W ocenie Wykonawcy nie występują podstawy do zawierania umowy 
powierzenia, w której Wykonawca będzie podmiotem przetwarzającym. 
Wykonawca może przetwarzać dane pracowników Zamawiającego, ale w takiej sytuacji stajemy się ich 
administratorem i nie możemy usunąć danych po przetargu. 
Reasumując, w przypadku dostawy energii elektrycznej Wykonawca nie jest podmiotem 
przetwarzającym i podpisanie umowy powierzania danych osobowych w formie proponowanej przez 
Zamawiającego jest bezzasadne. 
Odpowiedź: 
Postanowienie § 11 ust. 7 ma charakter warunkowy, a zatem do zawarcia umowy powierzenia 
przetwarzania dojdzie wyłącznie wtedy, gdy będzie taka potrzeba. 
Pytanie 23 
Prosimy o podanie adresu skrytki na ePUAP. 
Odpowiedź: 
Wykonawca kontaktuje się za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), z poziomu formularza wybiera 
identyfikatora postępowania -należy podać numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00097928/01, a adres 
skrzynki Gov (ePUAP) Zamawiającego uzupełni się automatycznie. 

Ponadto w SWZ nastąpiła zmiana: 

Miejsce w którym 
znajduje się zmieniany 

tekst 
Było  Jest  

SWZ  
Pkt III ppkt 7  

Realizacja przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem aspektów 
społecznych: 
stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga w wymiarze 
pełnego etatu, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
w okresie realizacji umowy, na podstawie stosunku pracy, w 
rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020r. poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia:  
Współpraca z Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie 
realizacji umowy, w tym w szczególności informowania 
Zamawiającego o zmianach przepisów mających bezpośredni 
wpływ na wykonywanie umowy lub zagrożeniach, wykonywanie 
czynności administracyjnych i biurowych związanych z 
wykonaniem umowy, w tym nadzór nad prawidłowym obiegiem 
dokumentów związanych z realizacją umowy przekazywania  
faktur i innych dokumentów dotyczących rozliczeń. 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały 
określone w istotnych postanowieniach  umowy -Załącznik nr 3 do 
SWZ. 

Tekst  wykreślony 
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