
 

MW/ZP/4/PN/2020 

Warszawa, 02.03.2020 r. 

 

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  III 

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. 

 

Pytania Wykonawcy do umowy głównej - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY,  załącznik nr 5 do SIWZ  

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Nawiązując do nadesłanej odpowiedzi na 
pytanie nr 1, Wykonawca podtrzymuje prośbę 
o wskazanie ilości planowanego zużycia 
energii cieplnej przez Zamawiającego. 
Stoimy na stanowisku, że Zamawiający 
powinien opisać przedmiot zamówienia w 
sposób wyczerpujący i jednoznaczny, 
uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. Brak wskazania ilości 
planowanego zużycia energii cieplnej, skutkuje 
tym, że Wykonawca nie może zidentyfikować 
oczekiwań Zamawiającego. Wykonawcy nie są 
w stanie obliczyć wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu zamówienia bez wskazania przez 
Zamawiającego takiej samej wartości dla 
wszystkich oferentów. Zamawiający nie będzie 
w stanie wyłonić zwycięzcy i porównać oferty, 
bo każdy z oferentów może podać w tej 
sytuacji odmienna wartość. Oferty powinny 
być przygotowane w określony, jasny sposób, 
a ten wskazany przez Zamawiającego jest 
niewystarczający i nie pozwala na 
przygotowanie porównywalnych ofert. 
Ponadto przedmiot zamówienia nie może być 

Zamawiający informuje że, na zadane pytanie 
udzielił odpowiedzi w dniu 02.03.2020r.  
Zamawiający dokonał opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób wyczerpujący i 
jednoznaczny, który stanowi załącznik nr. 1 
do SIWZ, gdzie zamawiający wskazał wszelkie 
parametry niezbędne do wyliczenia kwoty za 
jaką Wykonawca wykona zakres zamówienia 
wskazany przez Zamawiającego. 



 

opisany w sposób, który może utrudnić 
uczciwa konkurencję. 
Tym samym Wykonawca wnosi by 
Zamawiający w sposób maksymalnie pełny 
określił niezbędne parametry zamówienia. 
Podkreślamy, że w dotychczasowych 
rekomendacjach UZP wskazywał, że 
„Obowiązek Zamawiającego przygotowania i 
przeprowadzenia postepowania z należyta 
starannością, oznacza w praktyce, że powinien 
on przede wszystkim precyzyjnie określić co 
będzie przedmiotem zamówienia. Ponadto, 
przedmiot zamówienia powinien być opisany 
w sposób, który umożliwia wykonawcom 
jednakowym dostępem do zamówienia(…)”, 
co jest zgodne z art. 29 PZP, tak np. KIO 
2076/18 z 6 listopada 2018r.  
 

 

 

Dyrektor  

      Muzeum Warszawy 

 /Ewa Nekanda – Trepka/ 


