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Dotyczy postępowania o udzieIenie zamówienia pubIicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na; Dostawa energli clep|nej do hudynku Zespolu Szkół
Licea|nych i Technicznych nr 1 , ul. Wiśniowa 56, 02.520 Warszawaw okresie 01.01.2018 r.
- 31.12.2018 r.

Dzia|ajqc na podstawie art' 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamóWień
pub|icznych (t.j. oz. U, z2o77 r. poz. t579 )Zamawiajqcy wyjaśnia treść Specyfikacji |stotnych
Warunków Zamówienia w następujacv sposób.

Pvtanie 1.
Prosimy o przesłanie załqczników w wersji do edycji
9dpowiedź:
Zamawiajqcy informuje, iz za|qczniki do SIWZ w formie edytowalnej sq udostępnione na
stronie internetowej Zamawiajqcego.

PWanie 2.
Prosimy o odpowiedź czy Zanlawiający dopuszcza podpisanie umowy na Wzorze przedstawionym
przez Wykonawcę' w zakresie niesprzecznym z Wzorem Umowy (dokument w załączeniu}?
Prosimy o informację, cfv akceptujecie Państwo cennik usług dodatkowych aa usługi
okołociep|ownicze, wykraczajqce poza przedmiot zamówienia, np, za zmianę mocy zamówionej,

odpowiedź:
Zamawiajqcy jednoznacznie wskaza|. iż w $ t2, umowYl iż w przypadku sprzeczności między
postanowieniami umowy komp|eksowej a postanowieniamiogó|nych warunków sprzedajqcego, rorstrryga
treść umowy, zaś zgodnie z $ 13 pkt. 4 strony wiążq ogó|ne warunki umowY jedynie w zakresie
niesprzecznym ze Wzorem umowy. Reasumujqc - Zamawiaj1cy nie wyraża zgody na zawarcie umowy Wg
Wzorca przedstawione8o przez wykonawcę; zamawiający nie wyraża zgody na Wszystkie postanowienia
OWU wykonawcy.
Zamawiajqcy oświadcza, iż jest świadomy obowiqzujqcych u wykonawców (sprzedawcÓw) cenników
us|ug dodatkowych. Zamawiajqcy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie stosował się do ww.
cenników, o ile dana ustuga nie będzie uwzględniona w obowiqzującej taryfie wykońawcy
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki'

Pvtanie 3.
Czy zlecenia na dostawę ciepła mogq
Wykonawcę?
odpowiedź:

być sporzqdzone na wzorze przedstawionym przez

W pąlpadku v'lyboru ofeĄ danego wykonawcy, zamawiaĘry u4odni z wykonawq szczegótowq treść zaĘcnika,
która Ędzie stanowić precyzyjne określenie ilvarunków dostawy ciep|a na formu|anach pnedstawionych pnez
wykonawcę.



Pvtanie 4.
W paragrafie 3 ust. 2 poprosimy o uzupełnienie ewentua|nie zastqpienie poniższq treściq: ,,Całkowita
łqczna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy ogółem kwoty brutto

.".'"'.,..z|otych {słownie złotych: .'.), na którq składa się kwota netto: ....,., zt (słownie złotych: ,'.} i
podatek VAT (23%) w wysokości ..., złotych (słownie ztotych: .,...')
Wartość ta może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. okresem roz|iczeniowym
jest miesiqc kalendarzowy.,,
odpowiedźl
Zamawiajqcy nie wyraża zgody na zmianę postanowienia w $ 3 pkt. 2 w Części lV S|WZ' Tym samyrn
wzór umowy pozostaje bez zmian w tej części.

Pvtanie 5.
Paragraf 3 ust 7 prosimy o zmianę zapisu na treść: ,,(...)uznajq datę uznania rachunku Sprzedawcy,,
odpowiedźl
Zamawiajqcy nie wyraża zgody na znrianę postanowienia s 3 ust. 7 w Części |V s|WZ. Tym samym
wzÓr umowy pozostaje bez znrian w tej części'

Pvtanie 6.
Prosimy o uzupe|nienie zapisu w paragrafie 4 ust1 pkt 3 o treść ,,(..') w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą i w obecności Wykonawcy i dystrybutora sieci
odoowiedźl
Zamawiający informuję że $ 4 ust 1 pkt 3 brzmil
,,umożliwienia odbiorcy dostępu do ukladu pomiarowo.roz|iczeniowego oraz kontroli prawidłowości
wskazań tego ukfadu w terminach uzgodnionych z Sprzedawcq i w obecności Sprzedawcy i
ewentualnie dystrybutora sieci"

PvtaĘje 7.
W paragrafie 5 ust' 5 Proponujemy doprecyzowanie zapist.l w następujqcy sposób:
,,Zamawiajqcy wyraża zgodę i zobowiqzuje się do nieodplatnego udostępnlonia osobom
upoważnionym przez Wykonowcę nieruchomości stanawiqcych wlasność lub przedmiot innych praw
Zamawiajqcego, dta potrzeb rea|izacji Umowy, w szczególności w celu kontroli i dokonania odczytu
wskazań urzqdzeń pomiarowych, a także w celu eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwania
awarii przewodów i urządzeń stanowiqcych własność Wykonawcy orlz nq dostęp do tych przewodów
i urzqdzeń, z zastrzeżeniem, że Wykonawco zobowiqzuje slę do karzystania z nieruchomości tylko w
zakresie niezbędnym do wykonywania w/w zodąń oraz w sposob pozwalaiqcy na korzystanie z
nieruchomości przez innych użytkowników, W przypodku, gdy przewody i urzqdzenia znajdujqce stę w
nieruchomościach wskazonych powyźej, stanowiq wtasność strony trzeciej, Zamawiu}qcy wyroża
zgodę i zobowiqzuje się do nieodplatnego udostępnienia takiej stronie trzeciej nieruchomości celu
kontroli, dokonywania odczytow wskazań urzqdzeń pomiarowych, a takżę eksplaatacji, modernizacji,
remontów i usuwania awarii tych przewodów i urzqdzeń oraz na dostęp do nich, z zastrzeżeniem, że
podmiot trzeci będzie korzystał z nieruchomości tylko w zakresie niezbędnym da wykonywanio w/w
zadań oraz w sposób pozwalajqcy na korzystanie z nieruchomości przez innych użytkowników.,,
odpowiedź:
Zamawiajqcy nie wyraża zgody na zmianę $ 5 ust' 5 Części |V s|WZ. Tym samym wzÓr umowy
pozostaje bez zmian.

Pvtąnię 8'
Prosimy o uzupe|nienie zapisu W par. 6 pkt 1 wzoru Umowy o treść: ,,Na wysokość upustów i
bonifikat p/za stawkami taryfowymi majq wptyw również zapisy umowy oraz postanowienia
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Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad

kseta|towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. flLo'l94'tf9lz

dnia 16.10.2010)"
Odpowiedź:
Zamawiajqcy nie wyraża zgoc|y na zmianę postanowienia $ 6 ust' ]. wzoru umowy. Tym samym wzór

umowy pozostaje bez zmian.

Pvtanie 9.
Paragraf 6 ust 2 prosimy o uzupeInienie ewentualnie zastqpienie poniższym brzmieniem:

,,Sprzedawca zobowiqzuje się do udzie|ania odpowiedzi na rek|amację ztożonq przez 0dbiorcę,

clotyczqcq niewykonania lub niewtaściwego wykonan[a Umowy, w terminie;
a) 12 goclzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi skladane przez

te|efon lub informacjio przewidywanym terminie udzie|enia pisemnego wyjaśnienia,

b) 14 dni .  w przypadku odpowiedzi pisemnych na rek|amację odbiorcy składanq na piśmie

oraz odpowiedzi na rek|amację, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz,

c) 30 dni .  w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację odbiorcy sk|adaną na piśmie,

która wymaga przeprowadzenia po5tępowania wyjaśniajqcego W oparciu o wszelkie pozyskane

lub posiadane przez TERMIKA dokumenty i  informacje"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę $ 6 ust' 2 wzoru umowy. Tym samym wzór umowy
pozostaje bez zmian.

Pvtanie 10,

Paragraf 6 Wzór Umowy nie przewiduje kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu układu
pomiarowo-roz|iczeniowego W sytuacji gdy sprawdzenie go w |aboratorium nie wykaże
nieprawidłowości? Czy Zarnawiajqcy dopuszcza cennik uslug dodatkowych?
odpowiedź
Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy obowiqzujqcych u wykonawców (sprzedawców} cenników
usług dodatkowych. Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie stosował się do ww.

cenników, o ile dana usługa nie będzie uwzg|ędniona w obowiązujqcej taryfie wykonawcy
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regu|acji Energetyki.

Pvtanie 11,.
W paragrafie 7 ust 3 poprosimy o uzupełnienie zapisu o następującq treść:,, (.'.) Wykonawca dokona

usta|enia ilości pobranego Ciepta w trybie przewidzianym W ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli

upoważniona przez Wykonawcę osoba dwukrotnie nie może uzyskać dostępu do Układu Pomiarowo.
Roz|iczeniowego w ceIu dokonania odczytu, pomimo wcześniejszego pisemnego zawiadomienia
0dbiorcy"
0dpowiedź:
Zamawiajqcy nie wyraża zgody na zmianę S 7 ust. 3 wzoru umowy' Tym samym wzór umowy
pozostaje bez zmian.

Pvtanie 12.

Paragraf 8 prosimy o uzupelnienie paragrafu o następujqce brzmienie: ,,Umowa może zostać
rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiqca kaIendarzowego w przypadku, gdy odbiorca:
zw|eka z zapłatą na|eżności wynikajqcych z niniejszej Umowy za okres d|uższy niż 1 miesiqc, pod

warunkiem uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy iwyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaleg|ości',
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Zamawiajqcy nie wyraża zgody na zmianę $ 8 wzoru umowy. Tym samym wzór umowy pozostaje bez

zmian. Zamawiajqcy stoi na stanowisku, iż podstawy do rozwiqzania umowy na sprzedaż i dystrytucję energii

ciep|nej przez Wylonawcę regulujq przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego oraz ogó|ne warunki

umowne usta|one przez sprzedawców energii.

PJtanie 13.

Czy Zamawiający dopuszcza W oWU rozszerzenie kata|ogu

przypadki zawarte we wzorze UmowY?

Qdpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na rozszerzenie kata|ogu moż|iwości rozwiqzania umowY

ponad przypadki zawarte we wzorze Umowy'

Pvtanie 14,

Paragraf 9 ust 3 Prosimy o doprecyzowanie czy możliwe jest wprowadzenie automatyzmu wejścia w

życie zrnian które będq wynika|y wprost ze zmian przepisów prawa, np' zmiana wynagrodzenia jeśli

slorelowana jest z obowiqzujqcą stawką za roboczogodzinę'

odpqwiedźl
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę $ 9 ust 3 Części |V s|WZ. Tym samym wzÓr umowy

pozostaje bez zmian

Pvtanie 15.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie W par t0 proponujemy dla

uniknięcia wątpliwości aby zmiany oion ao kontaktu dokonywane by|y w formie pisemnej

0dpowiedźl
Zamawiajqcy nie wyraża zgody na zmianę $ 10 wzoru umowy. Tym samym wzór umowy pozostaje

bez zmian. Zmiany osób do kontaktu dokonywane sq w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

co wynika wprost z I9 ust. l wzoru umowy

możliwości rozwiązania umowy ponad
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