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WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i 
dystrybucja/przesył) do obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie” -  sygnatura 
postępowania: ZP-Pd/G/4/2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 
i ust.2 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 
2017r., Poz. 1579 ) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych 
odpowiedzi.

Pytanie 1:
Odnośnie rozdz. XVI „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego do SIWZ” w związku z treścią 
wskazanego zapisu, proszę o informację czy Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur 
drogą elektroniczną (eFaktury) ?
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną (eFaktury). Na potrzeby 
doręczeń faktur drogą elektroniczną Zamawiający wskaże w umowie adres poczty 
elektronicznej.
Pytanie 2:
Odnośnie rozdz. I ust. 2 „Załącznik nr 1 do SIWZ”, prosimy o dodanie zapisu:
„Obiekt zasilany z węzła cieplnego, adres Terespolska 15 A”
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający uzupełnia zapis odnośnika pierwszego do 
Rozdziału I ust. 2 w załączniku nr 1 do siwz, który otrzymuje brzmienie:
• Obiekt zasilany z węzła cieplnego, adres: Terespolska 15A.
Pytanie 3:
Odnośnie rozdz. XII ust. 1 i ust. 5 „Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz sposób jej 
przedstawienia do SIWZ”, prosimy o bardzo precyzyjne określenie sposobu obliczania 
wartości oferty z uwzględnieniem dokładności obliczeń oraz sposobu zaokrąglania oraz 
kolejności wykonywania poszczególnych działań podczas obliczania wartości usługi. 
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że w Rozdziale XII ust. 3 siwz oraz w ust. 2 załącznika nr 2 do siwz 
został zamieszczony wzór, wg. którego Wykonawca wylicza cenę całkowitą brutto (cenę 
ofertową).
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) dokonuje zmiany 
treści ust. 5 w Rozdziale XII siwz, który otrzymuje brzmienie:
5. Cena zawarta w formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do siwz ) musi być podana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w 
taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza.

Pytanie 4:
Odnośnie rozdz. XII pkt 3 „Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz sposób jej 
przedstawienia do SIWZ” i pkt 1 „Załącznik nr 2 do SIWZ” występują rozbieżności w kwestii 
sposobu obliczania ceny oferty (pkt. 1 zawiera wartość netto, VAT, brutto a pkt 2 zawiera 
wartość brutto), w związku z powyższym prosimy o ujednolicenie bądź wskazanie sposobu 
wyliczenia netto i VAT od wartości brutto.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający dokonuje zmiany treści ust. 1 załącznika nr 2 
do siwz (Oferta), który otrzymuje brzmienie:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 

2018r oferujemy:
a) cenę netto ( bez podatku V A T):.............................................. zł

słownie:..........................................................................................złotych
b) plus stawka podatku V A T .................%
c) cena brutto (z podatkiem VAT)-cena ofertowa:.............................. zł

słownie:....................................................................................... złotych
Pytanie 5:
Odnośnie rozdz. XI ust. 19 „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego do SIWZ” prosimy o 
uzupełnienie zapisu o „Wartość ta może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT i nie wymaga aneksowania”.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający dokonuje zmianę treści ust. 19 w Rozdziale
XVI siwz, który otrzymuje brzmienie:
19. Całkowita łączna wartość umowy nie może przekroczyć brutto ..........................

( słownie: ............................................. . złotych), na którą składa się kwota netto:
............................zł i podatek VAT w wysokości ....%. W wypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług (VAT) wartość netto nie zmieni się, natomiast wartość brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
powyższych zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksowania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą 
udział w niniejszym postępowaniu. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz)  uwzględniający zmiany.

PRZEWODNI


