Dzień dobry.
Poniżej przesyłam pytania do treści SIWZ
Dotyczy: Dostawa energii cieplnej w 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK”, przy ul. Abrahama 10,
hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w
Warszawie.
1. Poproszę o przesłanie załączników w wersji do edycji
2. Poproszę o podanie wzoru na podstawie którego prawidłowo wyliczyć cenę oferty. Dodam,
że w danych w SIWZ do wyliczenia niema nic o uwzględnieniu opłaty za usługi przesyłowe
3. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze
przedstawionym przez Wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z projektu umowy (dokument
w załączeniu)? Bądź w razie odmowy, czy Zamawiający zaakceptuje Ogólne Warunki
Wykonawcy, jako załącznik do umowy w zakresie niesprzecznym z projektem umowy?
4. Prosimy o informację, czy akceptujecie Państwo cennik usług dodatkowych za usługi
okołociepłownicze, wykraczające poza przedmiot zamówienia, np. za zmianę mocy
zamówionej.
5. Czy zlecenia na dostawę ciepła mogą być sporządzone na wzorze przedstawionym przez
Wykonawcę?
6. Czy akceptujecie Państwo eFaktury?
7. Prosimy o uzupełnienie zapisu w paragrafie 3 ust. 3 umowy o następujące brzmienie
„(…)Wykonawca wystawiał będzie faktury do 7 roboczego dnia miesiąca następującego po
okresie rozliczeniowym (…)”. Zmianę zapisu, argumentujemy zewnętrznymi czynnikami
dotyczącymi dostarczenia wymaganych danych do wystawienia faktury Zamawiającemu.
8. Prosimy o uzupełnienie zapisu w paragrafie 4 ust 4 o treść „(…) w terminach uzgodnionych z
Wykonawcą i w obecności Wykonawcy i dystrybutora sieci”
9. W paragrafie 5 ust 5 proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:
„Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania osobom
upoważnionym przez Wykonawcę nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot
innych praw Zamawiającego, dla potrzeb realizacji Umowy, w szczególności w celu kontroli i
dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, a także w celu eksploatacji,
modernizacji, remontów i usuwania awarii przewodów i urządzeń stanowiących własność
Wykonawcy oraz na dostęp do tych przewodów i urządzeń, z zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania
w/w zadań oraz w sposób pozwalający na korzystanie z nieruchomości przez innych
użytkowników. W przypadku, gdy przewody i urządzenia znajdujące się w nieruchomościach
wskazanych powyżej, stanowią własność strony trzeciej, Zamawiający wyraża zgodę i
zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia takiej stronie trzeciej nieruchomości celu
kontroli, dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, a także eksploatacji,
modernizacji, remontów i usuwania awarii tych przewodów i urządzeń oraz na dostęp do
nich, z zastrzeżeniem, że podmiot trzeci będzie korzystał z nieruchomości tylko w zakresie
niezbędnym do wykonywania w/w zadań oraz w sposób pozwalający na korzystanie z
nieruchomości przez innych użytkowników”.
10. Paragraf 5 ust 6 prosimy o dodanie zwrotu „pisemnego informowania (…) z
czternastodniowym wyprzedzeniem”
11. Paragraf 6 umowy nie przewiduje kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu
układu pomiarowo-rozliczeniowego w sytuacji gdy sprawdzenie go w laboratorium nie
wykaże nieprawidłowości. Czy Zamawiający dopuszcza cennik usług dodatkowych?
12. Prosimy o uzupełnienie zapisu w par. 7 Umowy o treść: „Na wysokość upustów i bonifikat
poza stawkami taryfowymi mają wpływ również zapisy umowy oraz postanowienia
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
2010.194.1291 z dnia 16.10.2010)”

13. Paragraf 7 ust 1 prosimy o uzupełnienie ewentualnie zastąpienie poniższym brzmieniem:
„Sprzedawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamację złożoną przez
Odbiorcę, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, w terminie:
a) 12 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez
telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
b) 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie
oraz odpowiedzi na reklamację, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c) 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie,
która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w oparciu o wszelkie
14. W paragrafie 8 ust 2 poprosimy o uzupełnienie zapisu o następującą treść:” (…) Wykonawca
dokona ustalenia ilości pobranego Ciepła w trybie przewidzianym powyżej niniejszego
paragrafu, jeżeli upoważniona przez Wykonawcę osoba dwukrotnie nie może uzyskać
dostępu do Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego w celu dokonania odczytu, pomimo
wcześniejszego pisemnego zawiadomienia Odbiorcy”
15. Paragraf 8 ust 5 poprosimy o zmianę lub modyfikację punktu a i b na następującą treść: „Jeżeli
wniosek Odbiorcy o zmianę Mocy Zamówionej ustalonej w dotychczas obowiązującym
Zapotrzebowaniu dla danego obiektu zostanie złożony:a) w terminie do 15 marca danego roku
kalendarzowego – zmianaMocy Zamówionej zacznie obowiązywać od dnia 1 września tego
roku kalendarzowego, b) w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana Mocy
Zamówionej zacznie obowiązywać od dnia 1 września następnego roku kalendarzowego.
W uzasadnionych przypadkach Strony za obustronną zgodą mogą ustalić inną datę, od której
zmiana Mocy Zamówionej będzie obowiązywać.”
16. W paragrafie 9 poprosimy o uzupełnienie o następujące brzmienie: „Umowa będzie mogła
zostać rozwiązana przez Odbiorcę bez wypowiedzenia, jeżeli TERMIKA nie dotrzymuje
warunków Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu TERMIKA do przywrócenia stanu
zgodnego z Umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwanie”.
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