Dyrektor Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ w
postępowaniu 2/2017:
1. Proszę, aby Zamawiający określił definicję w sposób jednoznaczny, co oznacza zapis: Czas
reakcji na zgłoszoną awarię (Część III SIWZ) oraz określenie sposobu zgłaszania awarii i
wskazanie osób do tego upoważnionych.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię – czas od przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii
(BOK) do czasu rozpoczęcia usuwania awarii.
Sposób zgłaszania awarii – telefoniczny lub mailowy kontakt z BOK Wykonawcy.
Osoby upoważnione do zgłaszania awarii – przedstawiciele kierownictwa szkoły.
2. W związku z treścią zapisu dotyczącą wszystkich kosztów (załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz
Ofertowy) proszę o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat
dodatkowych (druk w załączeniu)? Usługi około ciepłownicze w tym np. regulacja mocy
(zwiększenie/zmniejszenie mocy zamówionej), są usługami komercyjnymi (cennikowymi) za
realizację, których Spółka obciąża Odbiorców zgodnie z wyżej wspomnianym cennikiem.
Zamawiający wyjaśnia, że nie oznacza to braku akceptacji przez Zamawiającego Cennika usług
zewnętrznych i opłat dodatkowych Wykonawcy. Oznacza to, że cena oferty powinna
uwzględniać wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ i wzorem umowy.
3. W związku z treścią zapisu § 4 pkt. 6 (Istotne Postanowienia Umowy), proszę o informację
czy Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną (eFAKTURA)? Powyższa
forma otrzymywania faktur umożliwi szybszy dostęp do uzyskania informacji związanych z
płatnościami za w/w usługę.
Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną
4. Prosimy o usunięcie zapisu ust. 4 w § 9, ponieważ umowa dotyczy obiektu, który jest już
rozliczany za dostawę ciepła, więc nie może być mowy o dacie rozpoczęcia rozliczeń w
odniesieniu do tego postępowania i do tej umowy – rozliczenia bowiem są ciągłe.
Zapis dotyczy przypadku kiedy nastąpi zmiana istniejącego dostawcy. Zamawiający nie widzi
przeszkód w nawiązaniu współpracy z nowym dostawcą.
5. Prosimy o zmianę terminu w ust. 2 § 10 z 14 na 30 dni.Zamawiający nie wyraża zgody na
wprowadzenie proponowanego postanowienia.
6. Prosimy o dopisanie w ust. 4 § 4 po słowach „…przez Prezesa Urzędu regulacji
Energetyki…” zapisu:” „…oraz ustawowa zmiana stawki podatku VAT...”, lub uwzględnienie
braku konieczności aneksowania umowy z powodu zmiany stawki podatku VAT w inny sposób.
Zamawiający zmienia brzmienie § 4 pkt 4: zgodnie z sugestią wykonawcy.

