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WYJAśNtENIE TREśC| sPEcYFtKACJ| |sToTNYcH WARUNKoW zAMóWtENtA

Dotyczy postępowania o udzie|enie zamówienia publicznego prowadzonego W trybie przetargu

Dostawa energii cieprnei o. o"#:i:Jil!|:ff?:liir,."",r,ych i rechnicznych nr 1,
ul. Wiśniowa56,o2.Ś20 Warszawa, w okresie 01.01'2018 r. - 3t.t2.2o!Br.

Działajqc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
pub|icznych (t.j. Dz. U, z 20L7 r, poz. L579 ) Zamawiajqcy wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujqcy sposób.

Pvtanie 1.
Czy Zamawiajqcy akceptuje ,,Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych,, Ustugi okoto
cieptownicze-W tym np. regu|acje mocy, sq usługami komercyjnymi za rea|izację których spótka
obc iqża odbiorców zgodnie zw/w cennik iem.
odpowiedź:
Zamawiajqcy oświadcza, iż jest świadomy obowiqzujqcych u wykonawców (sprzedawców)
cenników usług zewnętrznych i optat dodatkowych. Zamawiajqcy w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby będzie stosowat się do ww' cenników, o i|e dana ustuga nie będzie uwzg|ędniona w
obowiqzujqcejtaryfie wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu ReguIacji Energetyki

Pvtanie 2.
Czy zamawiajqcy akceptuje Z|ecenie na dostawę ciepła (wzór w zatqczniku) jako Zatqcznik nr 1-
pozwa|ajqcy na precyzyjne okreś|enie technicznych warunków dostaw ciepła?
odpowiedź:
We wzorze umowy Zamawiajqcy nie uwzg|ędnlł treści zatqcznika nr ]. do umowy oznaczajqc go jedynie jako
Zamowienie/zapotaebowanie na dostarczenie ciepta. W przypadku wyboru ofeĘ danego wykonawcy,
zamawiajqcy uzgodni z wykonawcq szczegotowq treśc zalqenika nr 1, która będzie stanowić preqayjne
okreś|enie warunków dostawy ciepta na formu|anach paedstawionych pzez wykonawcę.

Pvtanie nr 3.

W zwiqzku z treściq zapisu 93 pkt 4 (Umowa), proszę o informację czy Zamawiajqcy akceptuje
dostarczenie faktury drogq elektronicznq (eFAKTURA)? Powyższa forma otrzymania faktury
umoż|iwia szybszy dostęp do uzyskania informacji zwiqzanych z ptatnościami zawfw ustugę. Jeże|i
Zamawiajqcy wyrazi zgodę na powyższe, po zakończeniu niniejszego postępowania i wytonieniu
Wykonawcy, Zamawiajqcemu zostanie przedłożony dokument reguIujqcy dostarczanie
elektronicznych faktu r.
odpowiedź:
Zamawiajqcy wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogq e|ektronicznq.
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