
Warszawa dnia 30.11.2015 

 

Wykonawcy postępowania 

 

Dotyczy sprawy: ZP-10/CRS/2015 

Znak Dalkia:  VWAW/HS/15/021916/040214/15/GK 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym 

numerem ZP- 10/CRS/2015.  

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o rozszerzenie zapisu §2 pkt. 3 o treść: „Odbiorca jest odpowiedzialny za monitorowanie 

wydatkowych środków w ramach kwoty wskazanej w umowie, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń woli” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §2 pkt. 3 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

(…) 

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu tj. 31.12.2016 roku w 
przypadku przekroczenia wartości umowy, którą określa się na sumę ....................; 
Odbiorca jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowych środków w ramach 
kwoty wskazanej w umowie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 
woli. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wykreślenie zapisów z §7 pkt. 4 i 5 i zastąpienie ich treścią: „usuwania przerw i ograniczeń 

w dostarczaniu ciepła spowodowanych wadliwą pracą urządzeń Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia usterki” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §7  i nadaje mu 

poniższe brzmienie: 

§ 7 
Obowiązki Dostawcy 

Dostawca zobowiązany jest do : 
1. Dostarczania energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umową. 
2. Eksploatacji źródeł ciepła i sieci przesyłowych oraz sterowania ich pracą, w sposób 

zapewniający minimalizację kosztów dostarczania ciepła do Odbiorcy. 
3. Dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Odbiorców. 



4. Usuwania przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła spowodowanych wadliwą pracą 

urządzeń Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki” 

5. Powiadamiania Odbiorcy o terminie planowanej przerwy w dostawie energii cieplnej z 7 

dniowym wyprzedzeniem.  

6. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, kontroli jego 

wskazań oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone 

ciepło. 

Pytanie nr 3 

W związku z wydanym rozporządzeniem przez Urząd Miasta Warszawy dotyczącym centralizacji 

płatności podatku VAT, zwracamy uwagę, iż projekt umowy (Załącznik nr 3) powinien zostać 

dostosowany do wymogów Miasta dotyczących preambuły jak i zapisów w § 2. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający odpowiada, że powyższe zapisy zostaną 

wpisane do umowy po szczegółowych wytycznych, które otrzymane zostaną po szkoleniu w Urzędzie 

Miasta Warszawy. 

 


