
O PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 03.09.2019r. 
N Z - 2 4 2 - 16.2/2019 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 
08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na 
paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10.1. „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów". udziela 
następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania do do SIWZ : 

1. 

Czy Zmawiający wrazi zgodę na udział w 
przetargu Wykonawcę który będzie 
dysponował referencjami w zakresie stawianych 
wymagań w SIWZ pkt. 7.2.1 
Cyt. 
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert wykonał co najmniej 
3 projekty w formule „ Zaprojektuj i wybuduj" z 
których każda polegała na budowie 
instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w kogeneracji o łącznej mocy 
nie mniejszej niż 2 MW (energia elektryczna + 
energia cieplna) z czego każda nie 
mniejsza niż 1 MWe a wartość każdego projektu 
na poziomie min 4.500.000,00 PLN 
netto. A ponadto wykonał co najmniej jedno 
zamówienie w formule zaprojektuj i 
wybuduj które obejmowało swoim zakresem 
wykonanie systemu kogeneracyjnego w 
oparciu o silnik tłokowy zasilany paliwem 
gazowym o mocy elektrycznej min 1 MWe 
wraz z włączeniem do układu kotłowni będącej 
własnością przedsiębiorstwa 
zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą 
energii do dalszych odbiorców (np. 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej). 

Zamawiający zmienił brzmienie pkt 
pismem z dnia 30.08.2019 r. 
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Czy Zmawiający wrazi zgodę na udział w 
przetargu Wykonawcę który będzie 
dysponował aktualnym ubezpieczeniami: 
a. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą 

2. niż 10.000.000,00 zł. 
(certyfikat polisy wykonawca załączy do oferty) 
b. ubezpieczenie C A R / E A R w ramacłi ochrony 
realizowanych kontraktów przez 
Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 
10.000.000,00zł (certyfikat polisy C A R 
wykonawca dołączyć do oferty) 

Zamawiający wyraża zgodę na udział w 
postępowaniu Wykonawcy, który 
dysponuje ubezpieczeniem od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 
10 000 000 zł oraz ubezpieczeniem ryzyk 
budowlano-montażowych na kwotę 
10 000 000 zł 

Z poważaniem 
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