Znak sprawy: 100/TP/2021

Warszawa, dnia 05.11.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 100/TP/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Zakup i dystrybucja energii
cieplnej w latach 2022-2024 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i
administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

KOMUNIKAT NR 2
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:

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.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż to wartość ostateczną/zaoferowaną cenę należy zaokrąglić do
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Pytanie 2:
Wnosimy o wykreślenie z rozdziału Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazanych przez
Zamawiającego wartości natężenia przepływu dla każdego z wymienionych obiektów
(Zamawiający wskazuje wartość dla zimy i dla lata). 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 3 do obecnej Umowy
kompleksowej dostarczania ciepła. W konsekwencji zmianie uległy wartości występujące
we wzorze na określenie 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. Zmiana obliczeniowego natężenia przepływu
wymaga wykonania zmiany nastawy urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika
ciepła (regulatora różnicy ciśnień i przepływu).

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby o wykreślenie z rozdziału Opisu Przedmiotu
Zamówienia wskazanych przez Zamawiającego wartości natężenia przepływu dla każdego z
wymienionych obiektów (tj. wartości dla zimy i dla lata). Wobec tego zmianie ulega
załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia w poniższym zakresie:
-w ustępie I, pkt 1 usunięto ppkt 5 i 6;
-w ustępie I, pkt 2 usunięto ppkt 6 i 7;
-w ustępie I, pkt 3 usunięto ppkt 4 i 5.
Pytanie 3:
Odnośnie zapisów rozdziału II pkt 1 ppkt 5) IPU wnosimy o usunięcie zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający odmawia zgody na usunięcie zapisów rozdziału II pkt 1 ppkt 5) IPU.
Pytanie 4:
Odnośnie zapisów rozdziału III IPU prosimy o dopisane, iż za monitorowanie
wydatkowanych środków odpowiada Zamawiający
Odpowiedź:

Zamawiający odmawia zgody na zmianę zapisów rozdziału III IPU.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – Opis
przedmiotu zamówienia i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

 Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_05.11.2021

