
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

N Z - 2 4 2 - 14.1 /20 i9 
Ciechanów, dnia 14 czerwca 2019r. 

Dotyczy: Odpowiedzi tia pytania Wykonawców w sprawie nr 14/2019 - SIWZ z dnia 31 maja 
2019r. „Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją". 

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XMI ust. I 
Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi; 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 

I . 

Czy producent węzłów cieplnych powinien 
posiadać uprawnienia do nadawania znaku CE 
wyprodukowanym węzłom kompaktowym 
potwierdzone odpowiednim certyfikatem 
wydanym przez Jednostkę Notyfikującą? 

Tak. 

Lp. Uwagi do projektu umowy 

2. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa 
zawierana przez Strony należy do grupy 
umów cywilnoprawnych, a ich podstawową 
zasadąjest równość stron. Ponadto należy 
zauważyć, iż zapisy umowne powinny 
zapewnić przynajmniej minimalną ochronę 
interesów Wykonawcy. Nawiązuje do 
powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który 
stanowi, że nie można czynić ze swego prawa 
użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno -
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa 
lub z zasadami współżycia społecznego. 
Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż 
podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym 
jest wspólne działanie Zamawiającego i 
Wykonawcy mające na celu osiągnięcie 
oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. 
Przez pojęcie „wspólne działanie" należy 
rozumieć takie czynności, które nie 
wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej 
żCStron.' Odwołując się do wyżej 
wymienionych zasad współżycia społecznego 
oraz zasady równości stron, wnosimy o: 
a)dopisanie do § 7 ustępu IA o brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z winy Zamawiającego w wysokości 5% 
łącznej wartości netto Umowy określonej § 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian do projektu 
umowy. 
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ust. 1 Umowy"; 
b) zmianę § 7 ust. 2 z: 
„2. Zastrzeżenie kar umownych, o których 
tnowa w ust. I powyżej, nie wyłącza dalszych 
roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego 
przeciwko Wykonawcy, jeżeli wartość 
poniesionej przez niego szkody przekracza 
wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda 
wynikła ze zdarzeń innych, niż opisane w ust. 
] powyżej" na: 
„2. Zastrzeżenie kar umownych, o których 
mowa w ust. 1 i I A powyżej, nie wyłącza 
dalszych roszczeń odszkodowawczych, 
jeżeli wartość poniesionej szkody 
przekracza wysokość kar 
umownych lub jeżeli szkoda wynikła ze 
zdarzeń innych, niż opisane w ust. 1 i lA 
powyżej". 
c) zmianę § 7 ust. 3 z: 
„3. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnienia do żądania 
zapłaty kaiy umownej, o której mowa w ust. 1 
powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty tej kary w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od 
Zamawiającego na rachunek bankowy 
wskazany na wezwaniu" na: 
„3. W przypadku skorzystania z uprawnienia 
do żądania zapłaty kary umownej, o której 
mowa w ust. 1 i IA powyżej. 
Zamawiający/Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty tej kary w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty na rachunek bankowy 
wskazany na wezwaniu". 


