
Warszawa, dnia 26 listopada 2021 r. 

 

        Do Wykonawców 

 

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr 1/2021 na zakup energii cieplnej 

obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy. 

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, poniżej 

przedstawiam treść złożonych pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

1. Prosimy o usunięcia zapisów o karach umownych, określonych w par. 9 pkt 1 wzoru umowy. 

Wyjaśniamy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf, w przypadku niedotrzymania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy kompleksowej, odbiorcy przysługują 

bonifikaty, co Zamawiający zapisał w par. 6 pkt 2 wzoru umowy. Taryfa dla ciepła PGNiG 

TERMIKA SA została skalkulowana w oparciu o wyżej opisane regulacje i nie uwzględnia kar 

umownych wykraczających poza przywołane rekompensaty.  

ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje przedmiotowe zapisy. 

2. W związku z kryterium "czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania", czy Zamawiający oczekuje żeby ten przegląd 

odbywał się w dni robocze czy również w weekendy, święta? W jakich godzinach może być 

wykonane sprawdzenie?  

ad 2) Zamawiający oczekuje, że przegląd będzie odbywał się w dni robocze w godzinach pracy 

placówek po wzajemnym ustaleniu terminu.  

3. Czy Zamawiający ma świadomość funkcjonowania cennika usług dodatkowych za usługi 

wykraczające poza przedmiot zamówienia (np. za regulację węzła w przypadku zmiany mocy 

zamówionej)?  

ad 3) Zamawiający informuje, że ma taką świadomość. 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy załącznika „Zapotrzebowanie na 

dostawę energii cieplnej” jako, że stanowi on standardowy załącznik Umów Kompleksowych 

Dostarczania Ciepła zawierający precyzyjne parametry techniczne?  

ad 4) Zamawiający informuje, że zgadza się na dołączenie w/w załączników do umowy, o ile ich 

zapisy nie będą sprzeczne z treścią umowy. 

5. W związku z par. 2 pkt 2 i 3 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wyczerpaniu kwoty określonej w par. 3 pkt 1 oraz 

o rozwiązaniu umowy związanym z tą okolicznością.  

ad 5) Odpowiedź w ad. 7) 



6. Par 12 ust. 1 wzoru umowy – obowiązuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). 

ad 6) W załączniku nr 7 w par 12 ust. 1 podano nieaktualny publikator tekstu jednolitego ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jest nim obecnie: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2176 z późn. zm.. Zamawiający wprowadził przedmiotową zmianę w załączniku 7 do SWZ. 

7. Odnośnie zapisów  par 2 ust 3 Istotnych postanowień umowy (Zał. nr 7 d SWZ) wnosimy o zmianę  

zapisu i wnosimy o powiadomienie Wykonawcy na piśmie o wyczerpaniu się środków na umowie.  

W ust 2 tego samego paragrafu Zamawiający po czyjej stronie jest odpowiedzialność za 

monitorowanie środków.  

Ad. 7) Zamawiający zmienia zapis par 2 ust. 2 i ust. 3 na następujący: 

„2.Zamawiający jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowania środków w ramach kwoty 

wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przewidywanym 

wyczerpaniu środków przeznaczonych na sfinansowanie umowy w sytuacji gdy ma to nastąpić 

przed dniem 31.12.2022 r. 

3.W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowa wygasa z dniem zapłaty 

ostatniej faktury, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o wygaśnięciu umowy.” 

8. Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku obliczania ceny należy zaokrąglać obliczenia  z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. cenę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza  

Ad. 8) Tak, zamawiający potwierdza powyższy sposób zaokrąglania 

9. Wykonawca zwraca a się z prośbą  o dodanie jako złącznika do Umowy Ogólnych Warunków 

Umowy Wykonawcy w zakresie niesprzecznym  z istotnymi dla stron postanowieniami (w 

załączeniu).  

Ad. 9) Zamawiający wyraża zgodę 

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację Zlecenie na dostawę ciepła (wzór dla jednego 

obiektu w załączeniu) i dodanie jako Załącznik do Umowy, pozwalający na precyzyjne określenie 

technicznych warunków dostaw ciepła dla każdego węzła cieplnego i dodanie go jako Załącznika 

do umowy.  

Ad. 10) Zamawiający wyraża zgodę 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o przyjęcie jako załącznika do umowy obowiązku informacyjnego, 

wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i ich swobodnego przepływu (wzór w załączeniu).  

Ad. 11) Zamawiający wyraża zgodę 

12. Prosimy o dodanie jako załącznika do umowy Cennika usług zewnętrznych i opłat dodatkowych 

(druk w załączeniu)? Usługi okołociepłownicze w tym np. regulacja zmiany mocy 



(zwiększenie/zmniejszenie mocy zamówionej), są usługami komercyjnymi (cennikowymi) za 

realizację, których Wykonawca obciąży Zamawiającego zgodnie z wyżej wymienionym cennikiem  

Ad. 12) Zamawiający wyraża zgodę 

13. Odnośnie zapisów par 3 ust 7 Istotnych postanowień umowy (Zał. nr 7 d SWZ), wnosimy o 

wykreślenie sformułowania „…po potwierdzeniu należytego wykonania Umowy…” w przypadku 

odmowy wnosimy o wyjaśnienie, kto i w jaki sposób będzie potwierdzał należyte wykonanie 

Umowy. 

Ad. 13) Zamawiający zmienia par 3 ust. 7 załącznika nr 7 do SWZ na następujący: „Należności 

Wykonawcy regulowane będą zgodnie z wystawionymi fakturami, po zakończeniu danego 

okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do …….. dni od 

daty wystawienia faktury/od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego* (w zależności od 

deklaracji Wykonawcy na druku oferty).” 

14. Wnosimy o wykreślenie z rozdziału z Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 do SWZ wskazanych 

przez Zamawiającego wartości natężenia przepływu dla każdego z obiektów (Zamawiający 

wskazuje dwie wartości). Wyjaśniamy, iż obecnie funkcjonuje jedna wartość natężenia przepływu 

tzw. Wartość obliczeniowa natężenia przepływu nośnika ciepła . W nawiązaniu do informacji 

przekazanej Państwu w załączeniu do faktury za miesiąc wrzesień 2020, przypominamy, iż od dnia 

1.09.2020 r., w związku ze zmianą tabeli regulacyjnej dla źródeł ciepła, zasilających warszawski 

system ciepłowniczy, zmianie uległy Tabele regulacyjne wody sieciowej, stanowiące załącznik nr 

2 do obecnej Umowy kompleksowej dostarczania ciepła. W konsekwencji zmianie uległy wartości 

występujące we wzorze na określanie obliczeniowego natężenia przepływu, zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (paragraf 41), tj.: 

temperatura wody zasilającej węzeł cieplny oraz temperatura wody w rurociągu powrotnym z 

węzła cieplnego w warunkach obliczeniowych (dla temperatury zewnętrznej -20°C).W związku z 

powyższym Veolia Energia Warszawa S.A. ustaliła nową wartość obliczeniowego natężenia 

przepływu w przyłączu węzła cieplnego dla każdego obiektów. Zmiana obliczeniowego natężenia 

przepływu wymaga wykonania zmiany nastawy urządzenia regulującego natężenie przepływu 

nośnika ciepła (regulatora różnicy ciśnień i przepływu).  

Ad. 14) Zamawiający wprowadzi zmiany w OPZ 

 

  



UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XI, pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać numer ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane postępowania zaciągną 

się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić 

ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer IdPostępowania z miniPortalu). 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. do qodz. 11:00. ” 

„Rozdział XII, pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2021 r. o qodz. 11:30 

Zamawiający nie przewiduje organizacji sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.” 

 

 

 

Załącznik: aktualne, po zmianach SWZ , załącznik 2 do SWZ oraz PPU.  
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