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Warszawa, dnia 06.11.2018 r.

WYJAśN|ENIE TREśct sPEcYFlKAcJl tsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENtA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamÓwienia pub|icznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Dostawa energii ciep|nej do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licea|nych iTechnicznych
nr 1 w okresie 01.01.2019 r. - 3L.I2.2019 r.

Dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2ao4 r. Prawo zamÓwie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2aL8 r. poz. 1986) Zamawiajqcy wyjaśnia treść Specyfikacji tstotnych
WarunkÓw ZamÓwienia w następujacy sposÓb.

PWanie 1.
W zwiqzku z ustaleniem przez Zamawiajqcego kryterium oceny ofert ' 'Czas reakcji na sprawdzenie
prawidłowości wskazar{ układu pomiarowo-rozIiczeniowego W miejscu jego instaIacji ' '
Wykonawca wskazuje, że jest to kryterium, ktÓre w sposÓb nieuzasadniony narusza uczciwq
kon ku rencję w postępowaniu.

Wykonawca wskazuje , ze co prawda Zamawiajacy ma spora dowo|ność W kreowaniu
dokumentacji postępowania, w tym W szczegÓ|ności w ustateniu kryteriÓw oceny ofert, jednak nie
może działac z naruszeniem przepisÓw ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamÓwie6
publicznych (t.j. Dz. U. z2oL8 r. poz. 1986 - da|ej ' 'ustawa PzP,,) oraz ogÓtnych zasad takich jak
konkurencyjność, CZY proporcjonalność. Jedna z zasad prowadzenia postępowanla, to zasada
wymieniona W art. 7 ust. L ustawy PzP, zgodnie z ktÓrq zamawiajacy przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzie|enie zamÓwienia W sposÓb zapewniajQcy zachowanie
uczciwej konkurencji i rÓwne traktowanie wykonawcÓw oraz zgodnie z zasadami
proporcjona|ności i przejrzystości. Zasada ta powinna być stosowana przez Zamawiajqcego na
wszystkich etapach postępowania: od jego przygotowania, określenia warunkÓw udziatu W
postępowaniu oraz kryteriÓw oceny ofert, poprzez sama ocenę i wybÓr oferty najkorzystniejszej.
oznacza to, ze usta|ajqc m.in. kryteria oceny ofert (art. 91. ustawy PzP|, Zamawiajacy ma
obowiqzek zapewnienia ich niedyskryminujqcego charakteru. Tak m.in. orzekta Kto w wyroku z L4
sierpnia 2OL3 r. (KlO L8L9/L3. KtO L8351L3. KtO L893/L3):

' 'Zamawiajqcy ma prawo do ustalenia takich kryteriÓw oceny ofert, ktÓre sa niezbędne do
dokonania wyboru oferty w największym stopniu spetniajqcej ce|e prowadzonego postępowania.
Przepis art. 9]. ust. 2 Pzp nie okreś|a zamkniętego katatogu kryteriÓw, jakimi można się kierować
przY wyborze oferty. Prawo to doznaje jednak pewnych ogranicze w kontekście zasady uczciwej
konkurencji i rÓwnego traktowania wykonawcÓw. Zasada powyższa Wyraza się bowiem m.in. w
obowiqzku jednakowego traktowania wszystkich wykonawcÓw (a więc rÓwnież oceny ich ofert wg
tych samych zasad) oraz prowadzenia postępowania w sposÓb pozwatajqcy na zweryfikowanie



prawidtowości postępowania zamawiającego, w tym w zakresie oceny ofert. ocena ofert w
zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców może być dokonana
ty|ko przy użyciu jasno opisanych, mierzaInych kryteriów oraz dokładnie okreś|onego sposobu ich
stosowania. opis kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert, zgodnie z zaiadą okreś|oną
W art. 7 ust. 1 Pzp musi zapewniać obiektywną ocenę oraz porównywa|ność złożonych ofert, dając
tym samym wykonawcom moż|iwość weryfikacji prawidłowości dokonanej oceny i wyboru ofĘ
najkorzystniejszej (vide wyrok Sądu okręgowego w Warszawie z dnia 18 marca 2oo4 r., sygn. aktv Ca264/o41".

Wykonawca zwraca uwa8ę Zamawiającego na oko|iczność, że właścicie|em układów pomiarowo-
rozliczeniowych jest Veo|ia Energia Warszawa s'A., a termin wykonania sprawdienia, który
Zamawiający okreś|ił jako kryterium oceny ofert zaIeży właśnie od właścicieIa urządzeń. Powyższe
oznacza, Źe ww. kryterium w sposób oczywisty faworyzuje ty|ko jednego wykonawcę (w
nieuzasadniony sposób stwarza jego przewagę nad konkurentami), co jest niezgodne z zasadą
Wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy PzP.

Kryteria oceny ofert nie mogą bez powodu ograniczaĘ czy e|iminować konkurencji. Tymczasem
sposób uksztattowania poszczegó|nych kryteriów W postępowaniu oraz ich waga moźe wkonsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie kryterium ''Czas reakcji na
sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-roz|iczeniowe8o w miejscu jego
instaIacji'. będzie miało decydujące znaczenie dIa wyboru oferty najkorzystniejszej'

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiająry wyraża zgodę naukształtowanie kryterióW oceny ofert w postępowaniu w sposób zgody z wymaganiami ustawy
PzP, tj. poprzez wykreś|enie kryterium ''Czas reakcji na sprawdzenie prawidtowości wskazań
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instaracji" iw konsekwencji proporcjonarne
zwiększenie wagi pozostałych kryteriów?
odpowiedź:
zamawiajacy odmawia zmiany ww. kryterium wyboru oferty. Przedmiotowe kryterium spełnia
warunek uczciwej konkurencyjności. Jak przyjmuje się w piśmiennictwie, zasada uczciwej
konkurencji oznacza przede wszystkim zakaz o8raniczania koniurencji w postępowaniu poprzez
zawęźenie kręgu wykonawców ponad potnebę zapewnienia, iż zamówienie bldzie wykonywać
Wykonawca wiarygodny izdolny do na|eźytej rea|izacji, rozumianej jako zaspokojenie potrzeb
zamawiającego. 'W anaIizowanym przypadku, do ograniczenia konkurencyjności doszłoby, gdyby
Zamawiający dopuścił do udziału w zamówieniu wyłącznie podmiot, ńóry jest wtaścicie|em
urządzeń pomiarowo - roz|iczeniowych. Zamawiający ww. kryterium w żaden sposób nieograniczył konkurencji, bowiem ofertę moźe złożyć każ'dy Wykonawca, który na obszarze m. st.Warszawy może świadczyć usługę dot. dostawy ciepła na rzecz Zamawiającego. Podkreśtić na|eży,
iż zapewnienie konkurencyjności w ramach ww. kryterium jest za8warantowane chociażby w tensposób, iź mimo iż wtaścicie|em urządzeń pomiarowych jest jeden z podmiotów, usługę dostawy
ciepła może świadczyć również inny podmiot. oko|icznośi iż jeden z podmiotów jest właścicie|emprzedmiotowego układu nie ogranicza konkurencji w ramach niniejszego postępowania, zaśzasady związane z czasem reakcji regu|ują usta|enia miedzy stronami. o tym jakie są czasy reakcjina sprawdzenie prawidłowości uktadu pomiarowo - roz|iczeniowego aecyau;ą moż|iwości
organizacyjne i |ogistyczne danego wykonawcy oraz usta|enia stron, co w ocenie zamawiającegojest odpowiednią podstawą do wyboru pferty z uwzg|ędnieniem ww' kryterium. zamawiajQcy niema wptywu na dokonane między stronami usta|enia, zaś negocjowanie korzystniejszych usta|eń wtym zakresie |eży po stronie Wykonawców, a nie zamawiającego.
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Pvtanie 2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur eIektronicznych (e.faktura)?
odpowiedź:
Zamawiający wyraźa zgodę na dostarczenie faktury drogą eIektroniczną.

Pytanie 3.
W nawiązaniu do par. 4 pkt. 1 ust. 4c) wzoru umowy, prosimy o zastosowanie terminów zgodnych
z par' 26 ust. 2) Rozporządzenia w sprawie szczegótowych warunków funkcjonowania systemóW
ciepłowniczych, tj.
- udzie|ania informacji na żqdanie odbiorcy w ciągu:

a) 12 godzin. w przypadku informacji te|efonicznych o przewidywanym terminie usunięcia
przerw i zakłóceń w dostarczaniu Ciepta,
b) 7 dni - w przypadku informacji pisemnych o pnewidywanym terminie usunięcia przerw i
zakłóceń w dostarczaniu Ciepta;

. udzie|ania odpowiedzi na rek|amację złożloną pnez odbiorcę, dotyczącą niewykonania |ub
niewłaściwego wykonania Umowy, w terminie:

a) 12 godzin. w przypadku odpowiedzi te|efonicznych na interwencje i skargi składane
przez teIefon Iub informacji o przewidywanym terminie udzieIenia pisemnego wyjaśnienia,
b) 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na rek|amację odbiorcy składaną na piśmie
oraz odpowiedzi na rek|amację, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych anaIiz,
c) 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na rek|amację odbiorcy składaną na
piśmie, która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego W oparciu o
wszeIkie pozyskane Iub posiadane przez Sprzedawcę dokumenty i informacje;

odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 9 4 pkt. 1ust.4c) Wzoru umowy. Tym samym wzór
umowy pozostaje bez zmian.

Pvtanie 4.
Prosimy o odstąpienie od wymogu sporządzania protokołu, o czym mowa w par. 7 ust. 4 wzoru
umowy. Również w przypadku zmiany dostawcy ciepła, układ pomiarowo-rozIiczeniowy pozostaje
ten sam. odczyt końcowy wskazany W ostatniej fakturze dotychczasowej umowy będzie
identyczny jak poczqtkowy odczyt w pierwszej fakturze nowej umowy.
odpowiedź:
Zamawiający nie wyraźa zgody na zmianę 9 7 ust. 4 Wzoru umowy. Tym samym wzór umowy
pozostaje bez zmian.

Pvtanie 5.
Czy Zamawiający ma świadomość funkcjonowania cennika usług dodatkowych za usługi
wykraczające poza przedmiot zamówienia (np. za regu|ację węzła w przypadku zmiany mocy
zamówionej)?
odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy obowiązujących u Wykonawców (Sprzedawców)
cenników usług zewnętrznych iopłat dodatkowych. Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby będzie stosował się do ww. cenników, o i|e dana usługa nie będzie uwzg|ędniona W
obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu ReguIacjl Eneńivki.

D Y R E K T O R
Zespołrr Szkoł


