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Warszawa, dnia 29.10,20'J,9 r.

wvJAŚNIENIE TREŚcI spEcyFIKAcJI IsToTNycH wARuNKów zAMóWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnei dla Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie miesz czącego się przy

ul. Wiśniowei 56 w okresie od 01.01.2O2O r. do 3L.L2.2O2O r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 20'],9 r. poz.1843) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujący sposób.

Pvtanie 1.

Wzór umowy - §2 ust. 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający ma zamiar
określić moment wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia?
Odoowiedź:
Zamawiający oświadcza, iż będzie we własnym zakresie monitorował możliwość
wyczerpania środków finansowych i w konsekwencji wcześniejsze zakończenie umowy. W
przypadku zbliżania się wartości końcowej umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
dacie zakończenia umowy i konieczności zaprzestania świadczenia dostawy przez
Wykonawcę na rzecz Sprzedającego.

Pytanie 2.
Wzór umowy - §9 ust.1
Wykonawcazwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w §3 ust 1, prosimy o dopisanie:
,,Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeŻeniem sytuacji określonej w ust 3, przedmiotowe zmiany nie wymagają podpisania
aneksu".
Odoowiedź:
Zamawiający odmawia zmiany treści § 9 ust. 1wzorca umowy. Ww. postanowienie umowne
należy interpretowaĆ z uwzględnieniem treści art, 76 i 77 kc. Zatem co do zasady wszelkie
zmiany do umowy dla odniesienia skutku wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zakres zmian do umowy, określony w § 9 ust. 3 wzorca umov\ry, nie ma rygoru
nieważności, zaś zgodnie z art, 76 zdanie drugie k,c., ma wyłącznie walor dowodowy. W
przypadku zaistnienia zmian określonych w ust. 3 wzorca umowy, brak zawarcia aneksu



między stronami nie będzie skutkował nieważnością zmian w tym zakresie, Nie oznacza to

jednaĘ iżZamawiającyw zakresie zmian określonych w § 9 ust, 3 wzorcaumowy rezygnujez

chęci zawarcia"r,ui.iu do umowy. I"";ń;'jednak skutek dokonywanych zmian co do formy

danej czynności prawnej,

ffi.azwracasięzprośbąoprzyjęciejakozaŁączn1kad'oumoWyobowiązku
informacyinego, wynikając ego z prrepisow Rozporząd""l" parlamentu Europeiskiego i

Radu IUEJ 2016 1ćlo z'dnii 27 kwietnia2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku Z przet\I,łarzaniem aany.rr-osouowycr, i ich swobodnego przepływu, [wzór w

załączeniu),
Odpowiedź:
WprzypadkuwyboruofertydanegoWykonawcy,,ZamawiającyuzgodnizWykonawcą
szczegółową treść informacji o ,p"ir,i"rriu obowiązku informacyjnego Przez WYkonawcę'

uzgodniona treść informacji zostanie f r:zyjętajako dokument informacyjny do umowy'

tr!a oodstawie pełnomocnictwa Dyrektora
Zes|ołu Szkół Llcealnych i Technicznych nr 1


