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Warszawa, dnia 11 października 2018 r.

Wykonawcy
(znak postępowania: BDG.WZP.311.27.2018.6.JP)

Dotyczy: Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania:
BDG.WZP.311.27.2018.6.JP)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ORAZ
MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przekazuje
treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła (wzór w załączeniu), jako Załącznik
do Umowy, pozwalający na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła.
W przypadku odmowy, prosimy o uzupełnienie, rozdz. IV ust 2 pkt 3 SIWZ o wartość
natężeniowa przepływu oraz w pkt 4 - należy wskazać czyją własnością są regulator dp/v
i regulator pogodowy.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego załącznika do Umowy.
Zamawiający w rozdz. IV ust. 2 pkt 3 SIWZ podał wielkość zamawianej mocy cieplnej, która
jest wystarczająca do określenia przez Wykonawcę wartości natężenia przepływu nośnika
ciepła. Regulator dp/v jest własnością Veolia S.A. Regulator pogodowy jest własnością
Zamawiającego.
Pytanie 2:
Odnośnie zapisów § 11 ust 1, ust 2 oraz § 12 ust 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik
nr 1 do SIWZ), prosimy o zmianę zapisów uwzględniających brak konieczności aneksowania
umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wyjaśniamy, że zasady wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia z art. 142 ust. 5 ustawy PZP nie muszą
polegać na tym, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego będą wprowadzać je
poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy. Wręcz przeciwnie — rekomendowane jest,
aby działały one niejako automatycznie, tj. również bez konieczności każdorazowego
wyrażenia na nie pisemnej zgody przez obie strony kontraktu. Zmiana stawki podatku VAT,
jest zmianą wprowadzoną w trybie ustawy, Zamawiający miałby problem z prawidłowym
przeprocedowaniem aneksu do umowy, tak aby został on podpisany przez obie strony we
właściwym czasie.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji wprowadzając zmiany brzmienia zapisów § 11
Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Pytanie 3:
Odnośnie zapisów § 3 ust. 6 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), prosimy
o odstąpienie od konieczności aneksowania Umowy w przypadku zmiany Taryfy
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przewidzianym w prawie trybie.
Podkreślamy, że obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego poddania się procedurze
zatwierdzania, ogłaszania i wprowadzania Taryfy w trybie określonym w art 47 Ustawy
Prawo energetyczne jest powinnością o charakterze publicznoprawnym, której
przedsiębiorstwo musi się podporządkować. Przepis art. 47 jest bezwzględnie obowiązujący.
Taryfa musi być opublikowana (art 47 ust. 3 Ustawy p.e.), a o przewidzianej zmianie cen
i stawek opłat sprzedawca energii obowiązany jest powiadomić Odbiorców w ciągu jednego
okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia tej zmiany (art. 5 ust. 6 Ustawy p.e.).
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji wprowadzając zmiany brzmienia zapisów § 3
Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) poprzez wykreślenie ust. 6 i 7.
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie przewiduje możliwości
zwiększenia maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, za wyjątkiem sytuacji zmiany
stawki podatku VAT, kiedy to może dojść do zmiany wartości brutto umowy (netto pozostaje
stałe).
Pytanie 4:
Odnośnie zapisów § 10 ust. 1 prosimy o odstąpienie od naliczania kar w sytuacji zaistnienia
przerw w dostawie ciepła, gdyż przedsiębiorstwo energetyczne jest zobligowane do udzielania
bonifikat w w/w sytuacjach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 22.09.2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło, w szczególności § 43 w związku z powyższym nie ma uzasadnienia
dodatkowe karanie Wykonawcy jeśli przerwa wystąpiła nie z jego winy. Zaś pozostałe ustępy
§ 10 ust. 2,3,4 odnoszą się ściśle ust 1, a więc prosimy jak na wstępie.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy i nie dokonuje zmiany postanowień w tym
zakresie. Zamawiający pozostaje na stanowisku, że udzielane ewentualne bonifikaty z tytułu
przerw w dostawie energii dotyczą wyłącznie energii cieplnej dostarczonej. Kary umowne
służą natomiast zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa, do czego Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zapisy § 10 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) pozwalają jednocześnie
Wykonawcy na uniknięcie zastosowania kary umownej w przypadku wznowienia dostawy
w terminie nieprzekraczającym 4 godzin.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp., dokonał modyfikacji
Istotnych postanowień umowy, które stanowią załączniki nr 1 do SIWZ (zmiany zaznaczone
kolorem czerwonym).
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