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Dotyczy: zapytań wykonawców w sprawie ZP-20/PN/2014 pt. „Przetarg nieograniczony  na rozliczanie 

mediów w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w częściach wspólnych (zużycie ciepłej wody, zimnej 
wody i centralnego ogrzewania) dostarczanych do nieruchomości stanowiących zasób własny 
Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.”. 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 

poz. 907 z późniejszymi zmianami) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, 
że wykonawca zadał pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej treść zapytań i odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o podanie ilości budynków jakie będą podlegały rozliczeniu z podziałem na ilość urządzeń                   
do rozliczenia poszczególnych mediów w danym budynku wraz z dokładnym adresem. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Ilość budynków i ilość urządzeń wraz z adresami szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr  1                  
do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
Pytanie nr 2: 
Czy obecnie zamontowane urządzenia są urządzeniami gdzie odczyt odbywa się w sposób radiowy czy 
optyczny? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Odczyt obecnie zamontowanych  urządzeń odbywa się optycznie. 
Pytanie nr 3: 
Czy obecnie zamontowane urządzenia są zamontowane w szachtach klatkowych czy bezpośrednio                    
w mieszkaniach? Prosimy podać w przypadku różnego systemu montażu proporcje ilościowe odpowiednio 



dla montaży na klatkach schodowych i mieszkaniach wraz z podaniem adresu budynku i ilości urządzeń jakie 
podlegają tam odczytowi. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
W załączniku nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w pozycjach 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,15 zostały podane urządzenia pomiarowe ciepłej i zimnej wody, które znajdują się               
w mieszkaniach. Wszystkie pozostałe urządzenia znajdują się w szachtach instalacyjnych umiejscowionych 
na klatkach schodowych. 
Pytanie nr 4: 
Czy współczynniki LAF o których mowa w SIWZ do przetargu będą wykorzystane na podstawie obecnie 
obowiązujących czy Oferent musi dokonać kalkulacji dla przedstawienia nowych współczynników według jego 
wskazań? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Współczynniki LAF z wyłączeniem nowo budowanej nieruchomości przy ul. Palacza 134,136,138,140 i 140A 
(poz.56) są wyznaczone. 
Pytanie nr 5: 
Czy Oferentowi który zostanie wyłoniony jako zwycięzca przetargu udostępni się bazę z odczytami i danymi 
osobowymi dla poszczególnych odbiorców w wersji elektronicznej? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Wykonawca któremu udzieli się zamówienia otrzyma w wersji elektronicznej dane osobowe i adresowe, 
natomiast w wersji papierowej Zamawiający udostępni numery liczników i stany końcowe. 
Pytanie nr 6: 
Czy Oferentowi który zostanie wyłoniony jako zwycięzca przetargu udostępni się bazę z zaliczkami                   
na poszczególne media dla poszczególnych odbiorców w wersji elektronicznej? 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Wykonawca któremu udzieli się zamówienia otrzyma w wersji elektronicznej bazę danych z zaliczkami                
na poszczególne media.   
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający przewiduje dopisanie do umowy dla § 4 pkt 4 informacji iż Wykonawca może dokonać 
przedłużenia terminu składania rozliczeń wstępnych jeżeli wszystkie niezbędne dane dla wykonania rozliczeń 
dostarczone zostały Wykonawcy po terminie roku. 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania rozliczeń zbiorczych wstępnych mediów. 
 
 
 



Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający w ramach przedstawionej umowy przewiduje dopisanie w § 4 pkt 8 iż odczyty uznaje się        
za zakończone po wyznaczeniu dwóch terminów odczytowych dla danej nieruchomości lub danych lokali 
mieszkalnych albo użytkowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia o  zapis dotyczący zakończenia odczytów w pkt 8 w § 4, ponieważ 
przedstawiony paragraf sformułowany jest  jednoznacznie. 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający przewiduje dla zapisów w § 3 wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy            
w formie gwarancji bankowych, oraz czy Zamawiający w umowie określi kiedy takie gwarancje bankowe jako 
zabezpieczenie dla oferty zostaną zwolnione? 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 9, zawarta została w Rozdziale XV strona nr 15 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 

 


