
Warszawa dnia 02.12.2014 

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

 

 

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

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu oznaczonym 

numerem ZP-5/CRS/2014.  

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z Załącznika nr 1 pkt. 5 , bądź czy Wykonawca 

może traktować, że zwrot „wszystkie koszty wykonania zamówienia są składową cen 

jednostkowych w obowiązującej Taryfie. Prosimy również o wyjaśnienie czy powyższy zapis 

oznacza brak akceptacji ze strony zamawiającego cennika usług i opłat dodatkowych. 

Na które udziela się odpowiedzi: 

W załączniku nr 1 pkt. 5 nie ma mowy o stwierdzeniu podniesionym w treści pytania. Proszę o 

zadanie precyzyjnego pytania gdyż zamawiający nie może na tak zadane pytanie udzielić odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wykreślenie zapisu pkt. XVIII SIWZ i zastąpieniem go zapisem” Ustawowa zmiana stawki 

VAT, zmiana cen i stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki będą powodowały zmianę wstępnego. Zmiana ta nie wymaga zmiany w 

formie aneksu. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i 

zasad ich stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje 

mu poniższe brzmienie: 

XVIII. ZMIANY UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 
Ustawowa zmiana stawki podatku VAT, zmiana cen i stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą powodowały zmianę wstępnego. 
Zmiana ta nie wymaga zmiany w formie aneksu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie 
pisemnej o zmianie cen, stawek opłat i zasadzie ich stosowania niezwłocznie po ich zatwierdzeniu 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 
 
 
 



Pytanie nr 3 

Prosimy o wykreślenie w Załączniku nr 3 do SIWZ „§1 pkt.6 i 7 , gdyż w Ustawie Prawo  

energetyczne brak jest definicji „sezon grzewczy” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §1 pkt 6 i 7 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§1 

6. Dostawca zapewnia dostarczanie ciepła zgodnie z terminem wskazanym przez 
Odbiorcę. 

7. Termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele ogrzewania ustala Odbiorca, 
a Dostawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny 
wniosek Odbiorcy w następujących terminach: 

a) w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku, gdy realizacja wypada w dniu roboczym, 
b) w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych, gdy zgłoszenia dokonano tak, że 

realizacja wypada w dniu wolnym. 
 

Pytanie nr 4 

Prosimy o naniesienie zmiany w zapisie § 1 pkt. 9 (Załącznik nr 3 do SIWZ) „… będzie pobierał 

opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych”  

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §1 pkt 9 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§1 

9. Za każde dodatkowe w danym roku zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania i 
rozpoczęcia dostarczania ciepła Dostawca będzie pobierał opłatę w wysokości zgodnej 
z cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych, będącym załącznikiem do 
umowy.  

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o uwzględnienie w załączniku nr 3 do SIWZ §3 pkt. 3 zapisu dotyczącego możliwości 

zmiany mocy zamówionej, tak, aby brzmienie było zgodne z § 41.1. Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (dz. U. 10. 194.1291),tj..: 

„Zamówiona moc cieplna jest ustalona przez odbiorcę, co najmniej na okres 12 miesięcy i może 

być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie kompleksowej dostarczania ciepła, z 

określeniem terminu, w którym wniosek może być złożony. I tak, jeżeli zgłoszenie wniosku o 

zmianę mocy zamówionej zostanie złożone: 

 W terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej 

zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która 

nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego. 



 W terminie po 15 marca roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie 

obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi 

w terminie od 1 sierpnia do 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym, że w 

uzasadnionych wypadkach Strony mogą ustalić inną datę, od której będzie obowiązywać 

zmiana mocy zamówionej”. 

Na które udziela się odpowiedzi: 

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

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§3 

3. Zamówiona moc cieplna jest ustalona przez Odbiorcę, co najmniej na okres 12 miesięcy i 

może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie kompleksowej dostarczania 

ciepła, z określeniem terminu, w którym wniosek może być złożony. I tak, jeżeli zgłoszenie 

wniosku o zmianę mocy zamówionej zostanie złożone: 

 W terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej 

zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która 

nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego. 

 W terminie po 15 marca roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie 

obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w 

terminie od 1 sierpnia do 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym, że w 

uzasadnionych wypadkach Strony mogą ustalić inną datę, od której będzie obowiązywać 

zmiana mocy zamówionej”.  

Pytanie nr 6 

Prosimy o wykreślenie w zapisie § 3 pkt. 5 (Załącznik nr 3) „ w terminie określonym przez 

odbiorcę” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §3 pkt 5 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§3 

5. Zwiększenie mocy zamówionej może nastąpić na pisemny wniosek Odbiorcy, w terminie 
uzgodnionym przez strony, jeżeli warunki techniczne nie stanowią przeszkód. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 pkt. 2 (Załącznik nr 3) 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

 

 

 



Pytanie nr 8 

Prosimy o naniesienie zmiany w zapisie § 4 pkt. (Załącznik nr 3) na : „ Odczytywskazań układu 

pomiarowo – rozliczeniowego powinny być dokonywane cyklicznie i odnotowywane w fakturze 

do zapłaty” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

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

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§4 

3. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być dokonywane cyklicznie i 
odnotowane w fakturze do zapłaty.   

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o wykreślenie zapisów § 5 pkt. 4 i pkt. 5 ( Załącznik nr 3) i naniesienie zmiany na: „O 

zmianie cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonej Taryfie lub wynikającej ze 

zmieniających się warunków ekonomicznych, Sprzedawca powiadomi Odbiorcę na piśmie, w 

ciągu okresu rozliczeniowego od dnia wejścia niej w życie” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §5 pkt 4 i 5 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§5 

4. O zmiany cen, opłat i stawek określonej w zatwierdzonej taryfie Dostawca zobowiązuje się 
powiadomić Odbiorcę pisemnie. 

5. Zmiany cen i stawek opłat nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. Dostawca prześle 
Odbiorcy te zmiany niezwłocznie po zatwierdzeniu nowej taryfy.  

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o naniesienie zmiany w zapisie § 5 pkt. 6 (Załącznik nr 3) na: „ Odpłatność za inne usługi 

wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy odbywać się będzie na podstawie cen zawartych 

w Cenniku usług zewnętrznych i opłat dodatkowych”. 

 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §5 pkt 6 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§5 

6. Odpłatność za inne usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy odbywa się na 
podstawie cen zawartych w cenniku usług dodatkowych i zewnętrznych stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy.  

 



Pytanie nr 11 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 pkt. 7 a-d Załącznik nr 3) i naniesienie zmiany na: „Odbiorca 

reguluje opłaty obliczane na podstawie cen i stawek opłat określonych w Taryfie, których 

wysokość oblicza się w następujący sposób: 

a. Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, 

stanowi iloczyn zamówionej przez odbiorcę mocy cieplnej i 1/12 rocznej ceny za 

zamówiona moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

b. Opłata za ciepło, pobierana z każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi 

iloczyn ilości ciepła, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej. 

c. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, 

stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę oraz 1/12 stawki rocznej 

opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

d. Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił 

pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań 

układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 

dla danej grupy taryfowej 

e. Opłata za nośnik ciepła, pobierana od Odbiorcy za każdy miesiąc, w którym nastąpił 

pobór nośnika ciepła dostarczonego do nawodnienia instalacji wewnętrznych, stanowi 

iloczyn ilości dostarczonego nośnika ciepła, ustalonej na podstawie wskazań 

wodomierza (a w przypadku jego uszkodzenia – na podstawie średniorocznego zużycia) i 

ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

f. Opłata zmienna z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

efektywności energetycznej, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 

ciepła, stanowi iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu 

pomiarowo – rozliczeniowego oraz stawki opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw efektywności energetycznej dla danej grupy taryfowej.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §7 pkt 7 lit. a -d 

projektu umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§ 5 
Ceny i stawki opłat oraz ich rodzaje 

7. Odbiorca reguluje opłaty obliczane na podstawie cen i stawek opłat określonych w Taryfie, 
których wysokość oblicza się w następujący sposób: 

a. Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi 

iloczyn zamówionej przez odbiorcę mocy cieplnej i 1/12 rocznej ceny za zamówiona moc cieplną 

dla danej grupy taryfowej. 

b. Opłata za ciepło, pobierana z każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 

ilości ciepła, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz ceny 

ciepła dla danej grupy taryfowej. 

c. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi 

iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę oraz 1/12 stawki rocznej opłaty stałej za 

usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

d. Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 

ciepła, stanowi iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu 



pomiarowo – rozliczeniowego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej 

grupy taryfowej 

e. Opłata za nośnik ciepła, pobierana od Odbiorcy za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 

nośnika ciepła dostarczonego do nawodnienia instalacji wewnętrznych, stanowi iloczyn ilości 

dostarczonego nośnika ciepła, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza (a w przypadku 

jego uszkodzenia – na podstawie średniorocznego zużycia) i ceny nośnika ciepła dla danej grupy 

taryfowej. 

f. Opłata zmienna z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności 

energetycznej, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 

ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego 

oraz stawki opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności 

energetycznej dla danej grupy taryfowej.” 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 6 pkt. 1 (Załącznik nr 3 do SIWZ), w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający płacił będzie Wykonawcy w terminie do 17 

dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona faktura 

VAT, przy czym Wykonawca wystawiał będzie faktury do drugiego roboczego dnia miesiąca, 

następującego po okresie rozliczeniowym i dostarczał Zamawiającemu nie później niż na 7 dnia 

przed upływem terminu płatności.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §6 pkt 1 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§6 

1. Należności wynikające z faktur VAT, Odbiorca płacił będzie Dostawcy w terminie do 17 

dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona 

faktura VAT, przy czym Dostawca wystawiał będzie faktury do drugiego dnia roboczego 

miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowych i dostarczał odbiorcy nie później niż 

na 10 dni przed terminem płatności.  

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o wykreślenie zapisów § 7 pkt. 1-7 i naniesienie zmiany na : 

„Dostawca zobowiązany jest do: 

a. Przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Odbiorcy 

b. Dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Odbiorców, określonych w pkt. IV 

OWU 

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

urządzeń sprzedawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki 

d. Nieodpłatnego udzielania odbiorcy informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej 

taryfy 



e. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz kontroli 

prawidłowości wskazań tego układu.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §7 pkt 1-7 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§ 7 
Obowiązki Dostawcy 

Dostawca zobowiązany jest do: 
a. Przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Odbiorcy 

b. Dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Odbiorców, określonych w pkt. IV 

OWU 

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

urządzeń sprzedawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki 

d. Nieodpłatnego udzielania odbiorcy informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej 

taryfy 

e. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz kontroli 

prawidłowości wskazań tego układu.” 

 

Pytanie nr 14 i 15 

Prosimy o wykreślenie zapisów § 9 pkt 1-3 (załącznik nr 3 do SIWZ) i naniesienie zmian na: 

1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, Odbiorcy przysługują, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w wysokości 

określonej w taryfie, Umowie kompleksowej lub OWU. 

2. Odbiorcy przysługuje upust za ograniczenie mocy cieplnej. Potwierdzeniem przerwy w 

dostarczeniu ciepła do obiektu i podstawą udzielenia upustu, jest protokół spisany przez 

Strony. W przypadku niestawienia się jednej ze stron w uzgodnionym pisemnie miejscu i 

czasie w celu sporządzenia protokołu, protokół może być sporządzony przez jedna ze stron 

oraz stanowi podstawę do dochodzenia upustu.” 

Prosimy o uzupełnienie zapisu § 9 pkt 5 b „…za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy 

ponad 14 dni.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §9 projektu umowy i 

nadaje mu poniższe brzmienie: 

§ 9 
Bonifikaty i upusty 

1. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę standardów jakościowych obsługi 
Odbiorców, Odbiorcy przysługują, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w wysokości 
określonej w taryfie, umowie kompleksowej lub OWU. 

2. Odbiorcy przysługuje upust za ograniczeni mocy cieplnej.  
3. Potwierdzeniem przerwy w dostarczaniu ciepła do obiektu i podstawą do udzielenia 

upustu jest protokół spisany przez Strony. W przypadku niestawienia się jednej ze 
stron, w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, protokół może 



być sporządzony przez jedną ze stron oraz stanowi podstawę do dochodzenia upustu.  
4. Wysokość upustu należnego Odbiorcy, o którym mowa w punkcie 1, oblicza się w 

sposób określony w § 43 Rozporządzenia Taryfowego wymienionego w § 1 niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków umowy sprzedaży ciepła w 
zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania i 
planowych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim, odbiorcy przysługują 
bonifikaty, których wysokość, ustala się wg następujących zasad : 
a) jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła do ogrzewania nastąpiło z 

opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc 
cieplną, dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie – za każdą rozpoczętą dobę 
opóźnienia, 

b) jeżeli planowa przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od 
ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 
miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło 
przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła – za każdą rozpoczętą dobę 
przedłużenia tej przerwy ponad 14 dni.  

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o uzupełnienie zapisu § 10 pkt. 2 o treść: „…w §46 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dn. 17.09.2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 

tytułu zaopatrzenia w ciepło.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §10 pkt 2 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

 

§10 

2. Za wszystkie stwierdzone przypadki nielegalnego poboru ciepła Dostawca pobiera 
opłaty zgodnie z zasadami określonymi w §46 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 17.09.2010 roku, w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytuły zaopatrzenia w ciepło.  

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o uzupełnienie zapisu § 11 pkt. 5 o treść: „…lub w przypadku złożenia reklamacji w 

terminie 3 dni od daty otrzymania tej reklamacji i będzie kontynuował dostarczanie ciepła do 

czasu jej rozpatrzenia.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §11 pkt 5 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§11 



5. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
wstrzymania dostarczania ciepła lub w przypadku złożenia reklamacji w terminie 3 
dni od daty otrzymania tej reklamacji i będzie kontynuował dostarczanie ciepła do 
czasu jej rozpatrzenia.    

Pytanie nr 18 

Prosimy o podanie, o jakie niezbędne dane techniczne chodzi Zamawiającemu w § 12 pkt. 4 c 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §12 pkt 4 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§12 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są n/w załączniki: 
a) nr 1 - Taryfa lub wyciąg z Taryfy, 
b) nr 2 - Tabela regulacyjna temperatur, 
c) nr 3 - Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych, 
d) nr 4 – oferta Wykonawcy. 

 Zmiana załączników nie wymaga dodatkowych zapisów w treści umowy. 
 

Pytanie nr 19 

Prosimy o wykreślenie zapisów § 13 pkt. 1-2 i naniesienie zmiany na: 

Sprzedawca oświadcza, że : 

1. Znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość przedmiotu umowy, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), która podlega udostępnieniu w 

trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w pkt. 1, nie 

będą podlegały informacje stanowiące dane techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.” 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w §13 pkt 1-2 projektu 

umowy i nadaje mu poniższe brzmienie: 

§ 13 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 
112, poz.1198 z późn.zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa udostepnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 
podlegały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 
153 poz. 1503 ze zm).  


