
                                                                                       Zapytania z 14.11.2013 r.  

 Zapytanie 1.  

Czy  istnieje możliwość  określenia parametrów technicznych ( pkt. 1.3. część II SIWZ ) , zgodnie z 

dołączonym do  niniejszego  pisma , drukiem Zlecenia na dostarczanie ciepła do obiektu zasilanego z 

węzła cieplnego rozliczanego wg  wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego ? prosimy o podanie 

w jakich jednostkach określili Państwo zamówiona moc cieplną” „ 

Odpowiedź na zap. 1  .Parametry techniczne ( pkt. 1.3. cześć II SIWZ)     zamawiana moc cieplna w       

MW  

Zapytanie 2.  Prosimy o informację , jak się ma zapis pkt. 1 .8 część VI SIWZ do zapisu w pkt. 2.1. 

części  X SIWZ  , który z zapisów jest prawdziwy ?  

 Czy Zamawiający  dopuszcza zmianę wartości umowy w związku ze zmianą cen i stawek opłat 

wynikającą ze zmiany  „Taryfy  dla ciepła DALKIA WARZSZWA. S.A. ‘’ sporządzonej zgodnie z ustawą z 

dnia  10 kwietnia  1997r . Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 153 poz. 1504, ze zm. ) i zatwierdzonej w 

postępowaniu przed Prezesem  Urzędu Regulacji Energetyki . Jako ,że taryfa ulega zmianie co 

najmniej raz w roku , nie możemy zagwarantować stałej ceny w czasie realizacji umowy . Prosimy 

zatem o Państwa stanowisko w zakresie możliwości dostosowania SIWZ  do obowiązującego prawa . 

 Odp. Na  2.  Wartość Umowy może ulec zmianie w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT  , 

cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej prze z Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 

 Zapytanie 3.  

 Zwracamy się  z prośbą o zmianę miejsca podpisania Umowy  ( pkt. 2 część IX SIWZ)  ponieważ  nie 

możemy zapewnić obecności 2 Członków Zarządu w wyznaczonym terminie . W jakim celu 

Wykonawca ma dostarczyć ponownie dokument rejestrowy ( pkt. 3 b. Część IX SIWZ) , skoro do 

złożonej oferty ( pkt. 2.3. b. Cześć III SIWZ   ) Wykonawca  ma dołączyć aktualny dokument rejestrowy 

, wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 

 Odp. Na zap. 3.  Miejsce podpisania Umowy odbywać się będzie w siedzibie dostawcy energii 

cieplnej . 

Zapytanie  4. Prosimy o szczegółowe uzupełnienie Istotnych Postanowień Umowy. 

Odp. Na zap. 4. Dokonano szczegółowego uzupełnienia Istotnych Postanowień Umowy. 

Zapytanie 5.  Prosimy o załączenie brakującego Załącznika nr 1 do SIWZ . 

Odp. Na 5.   Dołączono załącznik. 

• Przedłużono  termin składania ofert do dnia  21. 11.2013 r. do godz. 14.00 


