PZP.271.13.2020

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na : Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, zlokalizowanego w Warszawie, ul. Anielewicza 6.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
„SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie
z poniższym:
Pytanie 1:
Prosimy o niezwłoczną odpowiedź w sprawie dokumentu Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Czy zamawiający dopuszcza aby dokument zabezpieczenia był w wersji
elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem pracownika banku?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z treścią Rozdziału 16 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 SIWZ, dopuszcza wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń bankowych i gwarancji
bankowych, także w formie elektronicznej.
Pytanie 2:
Odnośnie oferty (Załącznik nr.2 do SIWZ) znajduje się zapis dotyczący informacji czasu reakcji na
sprawdzenie układu pomiarowo – rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania. Wykonawca
zwraca się z prośbą o poprawnie jednostki czasu „godzin” w ofercie, ponieważ w SIWZ jest „dni”.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego.
Zmieniony formularz stanowi integralną część niniejszego dokumentu.

Z wyrazami szacunku

Załącznik nr 2 do SIWZ

______________________
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Pełna nazwa wykonawcy:
Siedziba i adres wykonawcy:
REGON:

NIP:

Telefon:
Adres e-mail:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
zlokalizowanego w Warszawie, ulica Anielewicza 6”, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę:
łączną cenę ofertową brutto ___________________________________________
(słownie:__________________________________________________złotych ____/100).
podatek VAT _______ %
cenę netto ______________________________________________________________________
(słownie:___________________________________________________złotych ____/100),

Nazwa
obiektu
1
Muzeum
Historii
Żydów
Polskich
Polin

CZ
CP
(złotych
(złotych
brutto/MW) brutto/MW)
(m-c)
(m-c)
2

CD
(złotych
brutto/GJ)

CO
(złotych
brutto/GJ)

MO
(MW)

4

5

7

3

Z (GJ)
planowane
zużycie w
okresie
24 mies.

1,6900

Cena brutto

8
14
830
GJ

UWAGA! Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim

RAZEM

systemem płatniczym
CZ – cena jednostkowa za moc cieplną zamówioną dla budynku Muzeum
CP – stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe dla budynku Muzeum
CD – cena jednostkowa za usługę przesyłu ciepła dostarczanego do budynku Muzeum
CO – cena za ciepło dostarczane do budynku Muzeum
MO – moc cieplna zamówiona dla budynku Muzeum
Oferowany przez nas czas reakcji na sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego
w miejscu jego instalacji to………….dni
* Oferowany czas reakcji na reakcji na sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego
w miejscu jego instalacji, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 ust. 2 pkt 2 SIWZ.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji na sprawdzenie układu
pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji, Zamawiający przyjmie, że czas ten wynosi 5
dni i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.
Oferowany przez nas termin płatności faktury od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu
to………….dni
* Oferowany termin płatności faktury podlega ocenie, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13
ust. 2 pkt 3 SIWZ. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności

faktury, Zamawiający przyjmie, że termin ten wynosi 14 dni i przyzna ofercie 0 punktów w tym
kryterium oceny ofert.
Dane podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy/com, (jeżeli dotyczy):
__________________________________________________________________________

Oświadczamy, że:
1) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1:


tak/ nie;

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z Istotnymi
Postanowieniami Umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.;
3) zaoferowana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zawiera wszystkie koszty,
jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT),
ewentualnych upustów i rabatów;
4)

wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w treści SIWZ
i załączników do SIWZ;

5)
1.

jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

2.

Jesteśmy wpisani do rejestru …………………………………. pod nr.……………………prowadzonego
przez……………………………………………………………….………………………………………………………………
Dokument można bezpłatnie uzyskać pod adresem ……………………………………………………….

3.

Informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1010 ze zm.)*

1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L
124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*w przypadku zastrzeżenia części oferty należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia zastrzeżonych
informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

