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WYJAśN|ENIE
TREśctsPEcYFlKAcJl tsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENtA

Dotyczy postępowaniao udzieleniezamÓwienia pub|icznegoprowadzonegow trybie przetargu
nieograniczonego
na:
Dostawa energii ciep|nejdo budynkÓw ZespołuSzkÓłLicea|nychiTechnicznych
nr 1 w okresie 01.01.2019r. - 3L.I2.2019r.

Dziatajqcna podstawieart. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2ao4 r. Prawo zamÓwie
publicznych(t.j.Dz. U. z 2aL8 r. poz. 1986)Zamawiajqcy
wyjaśnia
treśćSpecyfikacjitstotnych
WarunkÓwZamÓwienia
w następujacy
sposÓb.
PWanie 1.
W zwiqzkuz ustaleniemprzezZamawiajqcegokryteriumoceny ofert ''Czasreakcjina sprawdzenie
prawidłowościwskazar{ układu pomiarowo-rozIiczeniowegoW miejscu jego instaIacji''
Wykonawca wskazuje,że jest to kryterium,ktÓre w sposÓb nieuzasadnionynarusza uczciwq
konkurencjęw postępowaniu.
Wykonawca wskazuje, ze co prawda Zamawiajacy ma spora dowo|nośćW kreowaniu
dokumentacjipostępowania,w tym W szczegÓ|ności
w ustateniukryteriÓwoceny ofert,jednak nie
może działacz 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 ogÓtnychzasad takich jak
konkurencyjność,
CZYproporcjonalność.
Jedna z zasad prowadzeniapostępowanla,to zasada
wymieniona W art. 7 ust. L ustawy PzP, zgodnie z ktÓrq zamawiajacy przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzie|enie zamÓwienia W sposÓb zapewniajQcyzachowanie
uczciwej konkurencji i rÓwne traktowanie wykonawcÓw oraz zgodnie z zasadami
proporcjona|ności
i przejrzystości.
Zasada ta powinna być stosowana przez Zamawiajqcegona
wszystkich etapach postępowania:od jego przygotowania,określeniawarunkÓw udziatu W
postępowaniuoraz kryteriÓw oceny ofert, poprzezsama ocenę i wybÓr oferty najkorzystniejszej.
oznacza to, ze usta|ajqcm.in. kryteria oceny ofert (art. 91. ustawy PzP|, Zamawiajacy ma
obowiqzekzapewnieniaich niedyskryminujqcego
charakteru.Tak m.in.orzektaKto w wyroku z L4
sierpnia 2OL3r. (KlO L8L9/L3. KtO L8351L3.KtO L893/L3):
''Zamawiajqcy
ma prawo do ustalenia takich kryteriÓw oceny ofert, ktÓre sa niezbędne do
dokonaniawyboru oferty w największymstopniuspetniajqcejce|eprowadzonegopostępowania.
Przepisart. 9]. ust. 2 Pzp nie okreś|a
zamkniętegokatatogukryteriÓw,jakimi możnasię kierować
przYwyborze oferty. Prawo to doznajejednak pewnych ogranicze w kontekście
zasady uczciwej
konkurencjii rÓwnego traktowaniawykonawcÓw.Zasada powyższaWyrazasię bowiem m.in. w
obowiqzkujednakowegotraktowaniawszystkichwykonawcÓw (a więc rÓwnieżoceny ich ofert wg
tych samych zasad) oraz prowadzeniapostępowaniaw sposÓb pozwatajqcyna zweryfikowanie

prawidtowości
postępowaniazamawiającego,
w tym w zakresieoceny ofert. ocena ofert w
zgodziez zasadąuczciwejkonkurencjii równego traktowaniawykonawcówmoże
być dokonana
ty|koprzyużyciujasnoopisanych,mierzaInych
kryterióworazdokładnie
okreś|onego
sposobuich
stosowania.
opis kryteriówocenyofertorazopissposobuocenyofert,zgodniez zaiadąokreś|oną
W art.7 ust.1 Pzp musizapewniać
obiektywnąocenęorazporównywa|ność
złożonych
ofert,dając
tym samymwykonawcommoż|iwość
weryfikacjiprawidłowości
dokonanejoceny i wyboru ofĘ
najkorzystniejszej
(videwyrok Sąduokręgowegow Warszawiez dnia 18 marca 2oo4 r.,
sygn.akt
v Ca264/o41".
Wykonawcazwracauwa8ęZamawiającegona oko|iczność,
żewłaścicie|em
układówpomiarowojest Veo|ia EnergiaWarszawas'A., a termin wykonania
rozliczeniowych
sprawdienia,który
Zamawiający
jako kryteriumocenyofertzaIeży
okreś|ił
właśnie
od właścicieIa
urządzeń.Powyższe
oznacza, Źe ww. kryterium w sposób oczywisty faworyzuje ty|ko jednego
wykonawcę (w
nieuzasadniony
sposób stwarzajego przewagęnad konkurentami),
co jest niezgodnez zasadą
Wyrażoną
w art. 7 ust. 1 ustawyPzP.
Kryteriaocenyofert nie mogąbez powoduograniczaĘczy e|iminować
konkurencji.
Tymczasem
sposób uksztattowaniaposzczegó|nych
kryteriów W postępowaniuoraz ich waga moźe w
konsekwencjidoprowadzićdo sytuacji,w której to właśniekryterium ''Czas
reakcji na
sprawdzenie prawidłowości
wskazań układu pomiarowo-roz|iczeniowe8o
w miejscu jego
instaIacji'.
będziemiałodecydujące
znaczeniedIawyboruofertynajkorzystniejszej'
Mającna uwadzepowyższe
Wykonawcazwracasię z pytaniem,czyZamawiająry
wyrażazgodęna
ukształtowanie
kryterióWoceny ofert w postępowaniu
w sposób zgodyz wymaganiamiustawy
PzP, tj. poprzezwykreś|enie
kryterium''Czasreakcjina sprawdzenieprawidtowości
wskazań
uktadupomiarowo-rozliczeniowego
w miejscujego instaracji"iw konsekwencjiproporcjonarne
zwiększeniewagi pozostałych
kryteriów?
odpowiedź:
zamawiajacyodmawiazmianyww. kryteriumwyboru oferty.Przedmiotowe
kryteriumspełnia
warunek uczciwej konkurencyjności.
Jak przyjmujesię w piśmiennictwie,
zasada uczciwej
konkurencjioznaczaprzedewszystkimzakazo8raniczania
koniurencjiw postępowaniu
poprzez
zawęźenie
kręguwykonawcówponad potnebę zapewnienia,iżzamówieniebldzie wykonywać
Wykonawcawiarygodnyizdolny do na|eźytej
rea|izacji,
rozumianejjako zaspokojeniepotrzeb
'W anaIizowanym
zamawiającego.
przypadku,do ograniczenia
konkurencyjności
doszłoby,
gdyby
Zamawiającydopuścił
do udziałuw zamówieniuwyłączniepodmiot, ńóry jest wtaścicie|em
urządzeńpomiarowo- roz|iczeniowych. Zamawiający
ww. kryteriumw żadensposób nie
ograniczyłkonkurencji,bowiem ofertę moźezłożyć
każ'dy
Wykonawca,który na obszarzem. st.
Warszawymożeświadczyć
usługędot. dostawyciepłana rzeczZamawiającego.
Podkreśtić
na|eży,
iżzapewnieniekonkurencyjności
w ramachww. kryteriumjest za8warantowane
chociażby
w ten
sposób,iźmimo iżwtaścicie|em
urządzeńpomiarowych
jest jedenz podmiotów,usługędostawy
ciepłamożeświadczyć
równieżinnypodmiot.oko|icznośiiżjedenz podmiotówjestwłaścicie|em
przedmiotowegoukładunie ograniczakonkurencjiw ramach
niniejszegopostępowania,zaś
zasadyzwiązanez czasemreakcjiregu|ują
usta|enia
miedzystronami.o tym jakiesą czasyreakcji
na sprawdzenieprawidłowości
uktadu pomiarowo- roz|iczeniowego
aecyau;ąmoż|iwości
organizacyjnei |ogistycznedanegowykonawcyoraz usta|eniastron,co w
ocenie zamawiającego
jest odpowiednią
podstawądo wyborupfertyz uwzg|ędnieniem
ww' kryterium.zamawiajQcy
nie
ma wptywuna dokonanemiędzystronamiusta|enia,
zaśnegocjowanie
korzystniejszych
usta|eńw
tym zakresie|eżypo stronieWykonawców,a nie zamawiającego.
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Pvtanie2.
CzyZamawiający
wyrażazgodęna otrzymywanie
faktureIektronicznych
(e.faktura)?
odpowiedź:
Zamawiający
wyraźa
zgodęna dostarczenie
fakturydrogąeIektroniczną.
Pytanie3.
W nawiązaniu
do par.4 pkt.1 ust.4c)wzoruumowy,prosimyo zastosowanie
terminówzgodnych
z par' 26 ust.2) Rozporządzenia
w sprawieszczegótowych
warunkówfunkcjonowania
systemóW
ciepłowniczych,
tj.
- udzie|ania
informacjina żqdanie
odbiorcyw ciągu:
a) 12 godzin.w przypadkuinformacjite|efonicznych
o przewidywanym
terminieusunięcia
przerwi zakłóceńw dostarczaniu
Ciepta,
b) 7 dni - w przypadkuinformacjipisemnycho pnewidywanymterminieusunięciaprzerwi
zakłóceńw dostarczaniuCiepta;
. udzie|aniaodpowiedzi na rek|amacjęzłożloną
pnez odbiorcę, dotyczącąniewykonania|ub
niewłaściwego
wykonaniaUmowy,w terminie:
a) 12 godzin. w przypadkuodpowiedzite|efonicznych
na interwencjei skargiskładane
przezteIefonIubinformacjio przewidywanym
terminieudzieIenia
pisemnegowyjaśnienia,
b) 14 dni - w przypadku
odpowiedzipisemnychna rek|amację
odbiorcyskładaną
na piśmie
orazodpowiedzina rek|amację,
którawymagaprzeprowadzenia
dodatkowych
anaIiz,
c) 30 dni - w przypadkuodpowiedzipisemnychna rek|amacjęodbiorcy składanąna
piśmie,która wymaga przeprowadzeniapostępowaniawyjaśniającego
W oparciu o
wszeIkiepozyskaneIubposiadaneprzezSprzedawcę
dokumentyi informacje;
odpowiedź:
Zamawiający
nie wyrażazgodyna zmianę9 4 pkt. 1ust.4c) Wzoruumowy.Tym samymwzór
umowypozostajebezzmian.
Pvtanie4.
Prosimyo odstąpienieod wymogusporządzania
protokołu,
o czym mowa w par.7 ust.4 wzoru
umowy.Równieżw przypadkuzmianydostawcyciepła,układpomiarowo-rozIiczeniowy
pozostaje
ten sam. odczyt końcowy wskazany W ostatniej fakturze dotychczasowejumowy
będzie
identycznyjak poczqtkowyodczytw pierwszejfakturzenowejumowy.
odpowiedź:
Zamawiający
nie wyraźazgodyna zmianę9 7 ust. 4 Wzoruumowy.Tym samymwzór umowy
pozostajebezzmian.
Pvtanie5.
Czy Zamawiającyma świadomość
funkcjonowaniacennika usług dodatkowychza usługi
wykraczające
poza przedmiotzamówienia(np. za regu|acjęwęzław przypadkuzmiany mocy
zamówionej)?
odpowiedź:
Zamawiającyoświadcza,iż jest świadomyobowiązującychu Wykonawców (Sprzedawców)
cennikówusługzewnętrznych
iopłat dodatkowych.
Zamawiający
w przypadkuzaistnieniatakiej
potrzebybędziestosowałsię do ww. cenników,o i|e dana usługanie będzie
uwzg|ędniona
W
obowiązującej
taryfieWykonawcyzatwierdzonejprzezPrezesaUrzęduReguIacjlEneńivki.
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