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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 10.06.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 12/2021

Znak sprawy: P.290.8.2021.P3
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do 
budynku biura TDT”, Nr referencyjny postępowania: ZP 12/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 135 ust. 2 oraz. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 
udziela wyjaśnień treści SWZ oraz zmienia treść SWZ. 

Pytanie 1

Czy Zamawiający akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła (wzór w załączeniu) jako Załącznik do Umowy – 
pozwalający na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła? 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła jako Załącznik do Umowy. 

Pytanie 2

Rozdziała XIV ust 3 

Czy w związku z zapisem „cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia” Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych ( w załączeniu), w którym uwzględnione 
są pozycje dotyczące usług okołociepłowniczych takich jak regulacja węzła.(zmniejszenie mocy). 

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający ma świadomość funkcjonowania cennika usług dodatkowych i akceptuje Cennik usług 
zewnętrznych.
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Pytanie 3

Umowa § 5 ust 3 

Prosimy o wykreślenie zapisu „zaleca się odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w odstępach 
miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca” Harmonogram odczytów układany jest 
raz w roku w odstępstwach cyklicznych i są to różne dni miesiąca daty odczytów uwzględnione jest na 
fakturze. 

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiajacy informuje, że w przedmiotowym zapisie jedynie zaleca odczyty wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego w odstępach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Zapis ten 
nie jest wymagany obligatoryjnie.

Pytanie 4

Umowa § 7 ust 5 

Prosimy o dopisanie „bez podpisywania aneksu” 

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis w § 7 ust. 5 w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu ”(…), bez konieczności podpisania aneksu”. Przedmiotowy 
zapis otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich stosowania, 
zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz o terminie ich obowiązywania, przesyłając 
jednocześnie wyciąg z obowiązującej taryfy, bez konieczności podpisania aneksu.

Ponadto Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 13 w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 
umowy poprzez oddanie zapisu ”(…), bez konieczności podpisania aneksu”. Przedmiotowy zapis otrzymuje 
nowe brzmienie:
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia – ustawy Prawo energetyczne i przepisów 
wykonawczych z zastrzeżeniem, że zmiana ceny możliwa jest jedynie w przypadku zmiany taryfy 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
bez konieczności podpisania aneksu.

Pytanie 5

Umowa § ust 1 pkt 1 

Prosimy o wyjaśnienie jakie okoliczności musiały by zaistnieć aby Wykonawca wypowiedział umowę i 
prosimy o wykreślenie zapisu o naliczaniu kar w wysokości 10% całkowitej wartości netto określonej w 
Ofercie. 

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że nie wykreśla zapisu § 8 ust. 1 pkt 1 z Projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający dodaje zapis w § 10 ust. 5 w Projektowanych postanowieniach umowy o następującym 
brzmieniu:
„Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu 
wypowiedzenia w przypadku istotnego zawinionego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeśli 
przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia żądania 
ich usunięcia zawierającego:
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1) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy;
2) określenie istotnych szczegółów jej naruszenia;
3) żądania usunięcia wymienionych naruszeń;”

W związku z powyższym Zamawiający wyjasnia, że wprowadzony zapis wyjasnia okoliczności 
wypowiedzenia umowy.
Zamawiający informuje, że nie wykreśli wysokości kar umownych.

Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ 
oraz dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
udostępniona jest SWZ. Ponadto Zamawiający publikuje ujednoliconą wersję Załacznika nr 2 – 
Projektowane postanowienia umowy.
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