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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego W trybie przetar8u

nieograniczonego na: Dostawa energii ciepInej do budynku Zespołu Szkól Licea|nych i

Technicznych nr1, u|.Wiśn|owa56 ,02.520Warszawa w okresie t3,Lz,za1-7 r. _3L.t2,2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 20a4 r, Prawo zamówień
publicznych (t.j. oz' U' z 2ot7 r. poz. ].579 ) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w następujacy sposÓb'

Pvtanie 1.
Prosimy o odpowiedź czy lamawiający dopuszcza podpisanie umowy na Wzorze przedstawionym

przez Wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z Wzorem Umowy (dokument w zatączeniu)? Bqdź

w razie odmowy, czy Zamawiajqcy zaakceptuje ogó|ne Warunki Wykonawcy, jako załącznik do

umowy w zakresie niesprzecznym z Wzorem umowy?
odpowiedź
Zamawiajqcy jednoznacznie wskaza|, iz W $ 12, umowv, iż w przypadku sprzeceności między
postanowieniami umowy komp|eksowej a postanowieniami ogó|nych warunków sprzedajqcego,

rozstrzyga treść umowy, zaś zgodnie z $ 13 pkt. 4 strony wiążQ ogó|ne warunki umowy jedynie w

zakresie niesprzecznym ze Wzorem umowy' Reasumujqc - ZamawiajacY nie wyraża zgody na zawarcie

umowy Wg Wzorca przedstawionego przez wykonawcę; zamawiający nie wyraża zgody na wszystkie
postanowienia OWU wykonawcy.

Pvtanię 2.
Prosimy o informację, czv akceptujecie Państwo cennik usług dodatkowych za usługi

oko|ocieptownicze, wykraczajqce poza przedmiot zamówienia, np, za zmianę mocy zamówionej.

odpowiedź
Zamawiajqcy oświadcza, iż jest świadomy obowiqzujqcych u wykonawców (sprzedawców)

cenników usług dodatkowych. Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie

stosował się do ww. cenników, o i|e dana usługa nie będzie uwzg|ędniona w obowiqzujqcejtaryfie
wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu ReguIacji Energetyki.

PvtaEĘ 3.
Czy z|ecenia na dostawę ciepla mogq być sporządzone na Wzorze przedstawionym przez

Wykonawcę?
odpowiedź:
W pnypadku wyboru ofeĘ danego wykonawoy, zamawiajqry uzgodni z wykonawcą szaególowq treść

załqanika, który będzie stanowić prec1zyjne okreś|enie warunków dostawy ciepła na formu|anach

pnedstawionych pnez wykonawcę. !
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Pvtanle 4.
Paragraf 3 ust 7 prosimy o zmianę zapisu na treść: 

"(...}uznaJą datę uznania rachunku Sprzedawcy,,
odnowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia $ 3 ust. 7. Tym samym wzór umowy
pozostaje bez zmian w tej części.

PWanie 5.
Paragraf 6 Wzór Umowy nie przewiduje kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu
uk|adu pomiarowo.roz|iczeniowego w sytuacji gdy sprawdzenie go w |aboratorium nie wykaźe
nieprawid|owośc|? Czy Zamawiajqcy dopuszcza cennik usług dodatkowych ?
odpowiedź;
Zamawiajqcy oświadcza, iż Jest świadomy obowiqzujqcych u wykonawców (sprzedawców}
cenników ustug dodatkowych. Zamawiający W przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie
stosował się do ww. cenników, o i|e dana usługa nie będzie uwzg|ędniona w obowiqzującej taryfie
wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urrędu Regu|acji Energetyki.
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