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Warszawa, 2 marca 2021 r. 
 

Zamawiający: 
Skarb Państwa Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa 
 
Pełnomocnik:  
Kasterski i Wspólnicy  
Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa  
ul. Grzybowska 80/82  
Budynek „KOLMEX” lok. 558, 00-844 Warszawa 

 
WYJAŚNIENIA NR 1 

TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii cieplnej z sieci 
ciepłowniczej oraz świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej” 
 

1. Zamawiający – Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 
informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Wykonawca zwrócił 
się do Zamawiającego i zadał pytanie dot. przedmiotowego postępowania. 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
W związku z zapisami ust 12 pkt 1 SIWZ, załącznik nr 1 SIWZ ust 4 pkt 6 oraz załącznik nr 7 ust. 3 
pkt 3 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. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający akceptuje cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych, co potwierdzają 
przewidziane przez Zamawiającego załączniki do umowy, tj.: 
¾ załącznik nr 3 – Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie 

niesprzecznym z istotnymi postanowieniami umowy. 
¾ załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Umowy Wykonawcy (OWU) w zakresie niesprzecznym z 

istotnymi postanowieniami umowy i dokumentów zamówienia (w sytuacji, gdy Wykonawca 
stosuje ogólne warunki umowy). 

¾ załącznik nr 5 – Tabela regulacyjna wody sieciowej 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że to Wykonawca decyduje o wskazanej w ofercie ceny oraz 
wynagrodzeniu Wykonawcy. Zgodnie z rozdziałem II podrozdziałem 12 SWZ „Cena oferty jest ceną 
ryczałtową podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) i musi 
uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia”. 

 
 
Pytanie 2 
Umowa załącznik nr 7 do SIWZ proszę o zmianę w ust 1.pkt 2. Opis przedmiotu zamówienia 
wskazany jest jako załącznik nr 8 a wpisany jest jako załącznik nr 1. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Opis Przedmiotu Zamówienia to załącznik nr 8 do SWZ oraz jednocześnie załącznik nr 1 do umowy. 
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Pytanie 3 
Prosimy o wykreślenie pkt 3.3 załącznik nr 7 § 5 ponieważ mogą wystąpić nie przewidziane 
przesłanki (śmierć, długotrwałe zwolnienie lekarskie). 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wykonawcy zapewne chodziło o postanowienie § 6 ust. 3 pkt 3). Zamawiający nie wyraża zgody na 
rezygnację z tego postanowienia, modyfikuje jednak § 6 ust. 3 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 4 
W związku z treścią zapisu § 3 ust.7. (Umowa), 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. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną. Wobec powyższego zmianie ulega 
postanowienie § 3 ust. 11 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 5 
W związku z treścią zapisu § 6 ust.3.2 (Umowa) prosimy o dokładne opisanie dokumentu na jakim 
Wykonawca ma potwierdzić Zamawiającemu zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dokument potwierdzający zatrudnianie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych to deklaracja 
DEK-I-a złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wobec powyższego zmianie ulega postanowienie § 6 
ust. 3 pkt 2) wzoru umowy. 
 
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami postanowień we wzorze umowy na stronie 
postępowania udostępnia wersję ujednoliconą zaktualizowanego pliku.  
 

2. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 
 

Pełnomocnik Zamawiającego 
/-/ 

Rafał Kasterski 


