Szanowni Państwo,
W związku ze zwróceniem się przez Wykonawcę do Zamawiającego o wyjaśnienie treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Kompleksowa dostawa energii
cieplnej do budynku XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Warszawie” Numer
sprawy: 3/2017, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła
zapytań:
1. Proszę o rozszerzenie zapisu §1 pkt. 3 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ) o sformułowanie ( ostatnie
zdanie ): „Wykonawca niebędący dystrybutorem sieci jest zobowiązany w terminie 5 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy pisemnie powiadomić Zamawiającego o danych podmiotu
świadczącego usługi.

Zamawiający zmienia wskazany zapis poprzez dodanie proponowanej treści.
W związku z tym, zapis §1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca niebędący dystrybutorem sieci oświadcza ponadto, że zawarł umowę z dystrybutorem
sieci, w ramach której dystrybutor zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz
Zamawiającego. Za pracę podwykonawcy odpowiada Wykonawca. Wykonawca niebędący
dystrybutorem sieci jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy pisemnie
powiadomić Zamawiającego o danych podmiotu świadczącego usługi dystrybucji.”

2. Proszę o wykreślenie pkt 6 §1 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ), powiela się z pkt 5 §1
Zamawiający wykreśla powielony zapis pkt 6 § 1.

3. W związku z zapisem §3 ust. 6 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ), proszę o odpowiedź czy termin
„miesiąc kalendarzowy” może dotyczyć wyłącznie opłat stałych? Wyjaśniamy, iż nie zawsze
jest możliwe dokonywanie odczytów ostatniego dnia miesiąca, na co wyraźnie wskazuje ww.
przytoczony termin.

Termin ten dotyczy wszystkich należności wynikających z faktur VAT. Zamawiający nie utożsamia
miesięcznego okresu rozliczeniowego jedynie z okresem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Miesięczny okres rozliczeniowy może się rozpocząć dowolnego dnia miesiąca.

4. Proszę o zmianę zapisu §7 pkt 1 ( Załącznik nr 5 do SIWZ ) tak aby mógł uwzględnić ilość dni,
która zostanie określona przez Wykonawców w ofertach.

Zamawiający zmienia wskazany zapis.
W związku z tym, zapis §7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„sprawdzenia, w okresie ……. dni* ( *zgodnie z deklaracją Wykonawcy przedstawioną w ofercie )
roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
jego zainstalowania.”
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