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ZM.NZP.221-17/20                       Warszawa, dnia 29.12.2020 r. 

 

wg rozdzielnika 

 

ZAPYTANIE / ODPOWIEDŹ 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: 

„na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu 

Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu 

Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.” 

Sprawa nr ZM.NZP.221-17/20 

 

Do Zarządu Mienia Skarbu Państwa w dniach 23.12.2020 r. zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych wpłynęły zapytania  następującej 

treści: 

 
 

1. SIWZ 

Wykonawca prosi o odpowiedź, czy Zamawiający zaakceptuje Cennik usług 

zewnętrznych i opłat dodatkowych (w załączeniu)? Usługi około ciepłownicze w tym 

np. regulacja mocy (zwiększenie/zmniejszenie mocy zamówionej), są usługami 

komercyjnymi (cennikowymi) za realizację, których Wykonawca obciąża Odbiorcę 

zgodnie z wyżej wspomnianym cennikiem.  

 

2. SIWZ – Formularz cenowy 

Wykonawca zwraca uwagę, że w pozycji 7 Senatorska 38 Zamawiający nie podał 

ilości zużycia GJ. Prosimy o uzupełnienie lub informację, czy Zamawiający 

rzeczywiście nie planuje żadnego zużycia energii na tym obiekcie. 

  

3. SIWZ – Formularz cenowy 

Odnośnie wskazanych wartości zużycia energii cieplnej w kolumnie 5, Wykonawca 

prosi o doprecyzowanie ile miejsc po przecinku ma brać pod uwagę przy wyliczaniu 

ceny?  W pliku widoczne są 3 miejsca po przecinku, jednak w formule zaszytych jest 

ich więcej.  

 

4. SIWZ – sposób oceny ofert 

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku obliczania ceny należy zaokrąglać 

obliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. cenę zaokrągla się do 
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pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza?   

 

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy 

Wykonawca prosi o wykreślenie treści zapisu w Załączniku nr 4 Wzór Umowy §1 pkt 

5 „(…)Dostawca zrzeka się w stosunku do Zamawiającego wszelkich roszczeń 

związanych z obniżeniem wynagrodzenia Dostawcy z powyższego tytułu”. 

Wyjaśniamy, że Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszystkich 

należności wynikających z wystawionych faktur za pobrane ciepło do dnia 

przekazania nieruchomości innemu podmiotowi. 

 

6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy 

W związku z niejasnym zapisem w zakresie czynności związanych z rezygnacją z 

usług przez Zamawiającego wskazanym w Załączniku nr 4 Wzór Umowy §1 pkt 5 

Wykonawca prosi o rozszerzenie zapisu o wymóg podpisania stosownego Aneksu, 

zatwierdzonego przez obydwie Strony Umowy. 

 

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy 

Wykonawca prosi o dodanie do §7 pkt 5 pkt 2 lit. a) zapisu „Zamiana ta nie będzie 

wymagała podpisania  aneksu do umowy” 

 

 

Zamawiający w odpowiedzi: 

 

Ad.1 Zamawiający akceptuje cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych. 

 

Ad.2 Zamawiający w bud. przy ul. Senatorska 38 nie planuje zużycia energii z uwagi 

na awarię instalacji c.o.  

 

Ad.3 Przy wyliczeniu ceny proszę wziąć pod uwagę wartość miesięcznego zużycia 

energii z trzema miejscami pod przecinku. 

 

Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę, że w przypadku obliczania ceny należy zaokrąglać 

obliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. cenę zaokrągla się do 

pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija  się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.   

Ad.5 Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 4 Wzór Umowy §1 pkt 5, który 

otrzymuje brzmienie „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z usług 

objętych przedmiotem umowy odnośnie poszczególnych nieruchomości 

wymienionych w załączniku nr 1 i 1a w przypadku zaistnienia przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, a związanych z wyłączeniem nieruchomości                          

z zarządu i administrowania Zamawiającego. Dostawca zrzeka się w stosunku do 

Zamawiającego wszelkich roszczeń związanych z obniżeniem wynagrodzenia 

Dostawcy z powyższego tytułu, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do 

uregulowania wszystkich należności wynikających z faktur za pobrane ciepło na 
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potrzeby nieruchomości, o której mowa w niniejszym ustępie do dnia przekazania 

nieruchomości innemu podmiotowi. W przypadku, o którym mowa wyżej strony 

zawrą stosowny aneks do niniejszej umowy.” 

 

Ad.6 Poprzez modyfikację w Załączniku nr 4 Wzór Umowy §1 pkt 5 Zamawiający 

udzielił odpowiedzi na zadane pytanie nr 6. 

 

    Ad.7 W odpowiedzi odnośnie § 7 pkt 2 lit. a) Zamawiający doprecyzowuje zapis  : 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  

przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących sytuacjach: 

a. Zamawiający dopuszcza zmianę cen i stawek opłat podanych w Formularzu 

cenowym oferty w przypadku zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany 

taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przy czym 

powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 Odnośnie §7 pkt 5, Zamawiający nie wyraża zgodny z uwagi na treść ust 7. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

 

 

 
Ewa Morawska-Sochacka 

(p.o. Zastępcy Dyrektora,ZDN2) 

- podpisano cyfrowo 2021-01-04 15:59:43 

 

 


