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Warszawa dnia 08.12.2017 roku 

Numer sprawy ZP-10/CRS/2017 

 

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 postępowaniu 

oznaczonym numerem ZP-10/CRS/2017.  

 
 

1. Proszę o dopisanie do zapisu Rozdziału 19 SIWZ treści” „zmiany te nie wymagają 
sporządzenia aneksu”.     

Na które udziela się odpowiedzi: 

Zmiany o których stanowi Rozdział 19 SIWZ nie wymają aneksu, a jedynie pisemnego 
powiadomienia zamawiającego o zmianach.  

 
 

2. Proszę o uaktualnienie w treści zapisów SIWZ jak i w Projekcie umowy (Załącznik nr 3) 
przywołanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki. Precyzje to Dziennik Ustaw z 
dnia 25 października 2017r. poz. 1988 (nowelizacja). 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Wszędzie, gdzie w treści SIWZ jest mowa o: 
 „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. nr 
194 z 2010r. poz. 1291 z późn. zm.), 
 
Zamawiający zmienia zapis i nadaje mu brzmienie: 
„Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1988).” 
 
 

3. Proszę o dodanie do zapisu §4 pkt. 4 (załącznik nr 3) treści: „Dostawca będący 
właścicielem urządzeń”.  

Na które udziela się odpowiedzi: 

W umowie podpisywanej z wykonawcą wyłonionym w przetargu zamawiający uwzględni 

zapis będący treścią pytania. 

 
 

4. Proszę o rozszerzenie zapisu §5 pkt. 5 (załącznik nr 3) o treści: Zmiana podatku VAT, 
zmiana cen i stawek opłat”.  

Na które udziela się odpowiedzi: 

W umowie podpisywanej z wykonawcą wyłonionym w przetargu zamawiający uwzględni 

zapis będący treścią pytania. 
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5. Proszę o dodanie treść zapisu §6 pkt. 5 o dodanie wyrazu „roboczych” po słowach: 
Sprzedawca wystawiał będzie do 2 dnia roboczego miesiąca …..”.  

Na które udziela się odpowiedzi: 

W umowie podpisywanej z wykonawcą wyłonionym w przetargu zamawiający uwzględni 

zapis będący treścią pytania. 

 
 

6. Proszę o odpowiedź czy termin „miesiąc kalendarzowy” w §6 pkt 6 (załącznik nr 3) 
może odnoście się wyłącznie do opłat stałych? Wyjaśniamy, iż nie zawsze odczyty 
liczników będą mogły odbywać się ostatniego dnia miesiąca. 

Na które udziela się odpowiedzi: 

Tak termin ten dotyczy opłat stałych.  

 
 

 

 

              Z-ca Dyrektora CRS Bielany 

                     Agnieszka Pawlak 

 

  


