1. Odnośnie zapisu w SIWZ część III (pkt 2 - Opis sposobu obliczania ceny) oraz zapisu w
Załączniku nr 5 do SIWZ Formularz Ofertowy, prosimy o poprawienie w tabeli kolejności
kolumn, wstawienie odpowiedniej numeracji, uwzględniając również powyższe zmiany w
treści opisu sposobu obliczania ceny.
Zamawiający dokonał stosownej zmiany.
2. W związku z treścią zapisu dotyczącą wszystkich kosztów (załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz
Ofertowy) 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.
Zamawiający akceptuje cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych.
3. W związku z treścią zapisu § 4 pkt. 6 (Istotne Postanowienia Umowy), 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.
Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną
4. Prosimy o usunięcie zapisu ust. 4 w § 9, ponieważ umowa dotyczy obiektu, który jest już
rozliczany za dostawę ciepła, więc nie może być mowy o dacie rozpoczęcia rozliczeń w
odniesieniu do tego postępowania i do tej umowy – rozliczenia bowiem są ciągłe.
Zapis dotyczy przypadku kiedy nastąpi zmiana istniejącego dostawcy. Zamawiający
nie widzi przeszkód w nawiązaniu współpracy z nowym dostawcą.
5. Prosimy o zmianę terminu w ust. 2 § 10 z 14 na 30 dni.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia.
6. Prosimy o dopisanie w ust. 4 § 4 po słowach „…przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki…”
zapisu:” „…oraz ustawowa zmiana stawki podatku VAT...”, lub uwzględnienie braku
konieczności aneksowania umowy z powodu zmiany stawki podatku VAT w inny sposób.
Zamawiający zmienia brzmienie § 4 pkt 4:
„Ustawowa zmiana cen i stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz ustawowa zmiana stawki podatku VAT będą
powodowały zmianę wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1. Zmiana ta będzie obowiązywała
od dnia wejścia w życie taryfy i nie będzie wymagała zmiany niniejszej umowy w formie
aneksu.”

