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Warszawa, dnia 2 listopada 2020r.
DAG.341.3.2.2020

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu
Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2021.
Dom Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie z siedzibą w Warszawie
przy ul. Elekcyjnej 6 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), który stanowi,
iż „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.” wyjaśnia wątpliwości związane z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ dot.:
Pytanie 1: Rozdział 1 SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o skorygowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdział 1
pkt 2 ppkt 7 i 8 poprzez usuniecie wskazanych tam wartości natężeń przepływów nośnika
ciepła dla zimy oraz lata. Natężenie przepływu dla węzłów cieplnych zasilanych
z warszawskiej sieci ciepłowniczej obliczane będzie zgodnie ze wzorem określonym w §41
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
Odpowiedź: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części zamówiona moc
cieplna podał informacje zawarte w zleceniu aktualnej umowy (podane informacyjnie).
W Opisie Przedmiotu Zamówienia, ust. 4 Zamawiający poinformował, że podane powyżej
parametry techniczne są zgodne z aktualną wiedzą Zamawiającego. To Wykonawca, po
wyborze najkorzystniejszej oferty, przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
umowę wraz z załącznikami – w tym zlecenie.
Pytanie 2: Rozdział 1 SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Czy możemy przyjąć, że parametry techniczne określone w Rozdziale 1 SIWZ Opisu
Przedmiotu Zamówienia zostaną wpisane do druku Zlecenia, stanowiącego załącznik nr 1 do
Umowy kompleksowej (wzór w załączeniu). Wykonawca wyjaśnia, że poza parametrami
wskazanymi w SIWZ do Zlecenia wpisywane są jeszcze inne szczegółowe parametry.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane dotyczące budynku, warunki techniczne oraz
moc cieplna zostały podane w Rozdziale 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie
z aktualną wiedzą Zamawiającego i mogą zostać wpisane do druku Zlecenia, inne parametry
zostaną uzgodnione i podane Wykonawcy przed zawarciem umowy.
Pytanie 3: Rozdział 11 pkt 1 SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny
W związku z zapisem w zakresie Formularza ofertowego, Wykonawca prosi o załączenie
Formularza cenowego z tabelą w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny ofertowej zgodnie z
obowiązującą Taryfą. W załączeniu wzór Tabeli, który może być wykorzystany. przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zmienia postanowień zawartych w Załączniku
nr 4 do SIWZ – formularz oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może
wykorzystać tabelę Formularza cenowego w celu wyliczenia ceny za realizację zamówienia.
Pytanie 4: Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie załącznika do umowy: „Ogólne Warunki Umowy
Wykonawcy” (skan w załączeniu) w zakresie nie sprzecznym z SIWZ. Wyjaśniamy,
że w OWU opisane są szczegółowo m.in. obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia postanowień SIWZ. Zamawiający informuje,
że zgodnie z postanowieniem zawartym w Rozdziale 16 do SIWZ, to Wykonawca
przygotowuje i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy wraz z załącznikami
zgodne z istotnymi postanowieniami umowy określonymi przez Zamawiającego w załączniku
nr 5 do SIWZ.
Pytanie 5: Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację treści Tabeli Regulacji Wody Sieciowej
w zależności od mocy zamówionych dla danego obiektu (skan w załączeniu) i dodanie
załącznika do umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale 16 do SIWZ,
to Wykonawca przygotowuje i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy wraz
z załącznikami zgodne z istotnymi postanowieniami umowy określonymi przez
Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ.
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