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Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pod 

nazwą: „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku 

Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 516484-N-2020 z dnia 26.02.2020 r.   

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA   

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) W związku z pytaniami, które wpłynęły do 

Zamawiającego od uczestników postepowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Prosimy o bardziej precyzyjne wskazanie 
ilości ciepła jaką Zamawiający ma zamiar 
zakupić. Użyte w dokumentacji przetargowej 
zwroty – „dostarczana ilość energii cieplnej – 
wystarczająca do ogrzania lokalizacji […]” 
uniemożliwiają kalkulację oferty ponieważ 
Wykonawcy nie będą w stanie określić jaka 
ilość ciepła jest wystarczająca. Proponujemy 
aby Zamawiający określił ilość ciepła na 
podstawie historycznych zużyć i podał ją w 
jednostkach – gigadżul [GJ]. Wyjaśniamy, że 
podana liczba nie będzie stanowiła 
zobowiązania Zamawiającego do nabycia 
konkretnej ilości ciepła w trakcie trwania 
umowy, będzie jedynie gwarantowała 
porównywalność ofert złożonych przez 
Wykonawców. 
 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu 
zamówienia zasady, według których 
Wykonawcy mają obliczyć wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu zamówienia. Polegają 
one na tym, że – na podstawie określonych 
danych o nieruchomościach – Wykonawca ma 
określić za jaką cenę wykona przedmiot 
zamówienia. Dlatego Zamawiający nie określił 
ilości planowanego zużycia energii cieplnej w 
okresie obowiązywania umowy. W ocenie 
Zamawiającego Wykonawca na podstawie 
zamieszczonych danych jest w stanie określić 
ile energii cieplnej będzie potrzebne na 
ogrzanie obydwu nieruchomości w czasie 
obowiązywania umowy i tym samym wyliczyć 
wartość oferty. Zamawiający informuje, że w 
latach 2016-2018 zamawiał przeciętnie rocznie 
około 5 000GJ energii cieplnej na ogrzanie 
obydwu nieruchomości. 

2.  Prosimy o wykreślenie pkt 3 rozdziału 4 
SIWZ ponieważ Wykonawca nie może 
zagwarantować ciągłości dostaw np. w 
przypadku przedłużającego się 
postępowania przetargowego. Utrzymanie 
ciągłości dostaw – do czasu podpisania 
nowej umowy – jest w gestii Zamawiającego 
oraz obecnego dostawcy ciepła. 
 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 
wskazanych zapisów; przedstawione przez 
Wykonawcę przypadki nie mają w tym miejscu 
zastosowania, ponieważ dotyczą realizacji 
umowy a nie jej zawarcia. 
 



 

3. Prosimy o wyjaśnienie pkt 4 załącznika nr 1 
do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA „Wykonawca nie może 
okresowo blokować Muzeum dopływu 
ciepłej wody”. W istotnych postanowieniach 
umowy – zał. nr 5 do SIWZ Zamawiający 
dopuszcza czasowe wstrzymanie dostaw 
ciepła w przypadku awarii lub przerwy 
serwisowej (w okresie maj-wrzesień). Czy 
Zamawiający w przywołanym pkt 4 
przewiduje inne okoliczności wstrzymania 
dopływu ciepłej wody? 
 

Zamawiający nie przewiduje innych 
okoliczności wstrzymania dopływu ciepłej 
wody do nieruchomości przy Rynku Starego 
Miasta 28. przy czym zgodnie z IPU przerwa w 
okresie maj-wrzesień nie może trwać dłużej niż 
14 dni (§ 10 ust.2 lit. c). 
 

 

 

Dyrektor  

Muzeum Warszawy 

 /Ewa Nekanda – Trepka/ 

 


