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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V 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. 

Proszę 0 szczegółowe wyjaśnienie, które 
czynności serwisowe, części zamienne i części 
eksploatacyjne mają zostać wliczone w koszcie 
obsługi serwisowej: 
a) w okresie gwarancji 0 - 16 000 mth 
b) w okresie pogwarancyjnym 16 001 - 80 000 
mth 
Czy tych okresach Oferent zapewnia tylko i 
wyłącznie robociznę, a części zamienne będą 
kupowane przez PEC Ciechanów? 
Czy Oferent ma wliczyć koszty oleju i jakim 
okresie? 
Czy Oferent ma wliczyć koszty wymiany oleju? 
Czy oferent ma wliczyć koszty robocizny podczas 
przeglądów? 
Czy oferent ma wliczyć koszty części zamiennych 
podczas przeglądów? 
Czy Oferent ma wliczyć koszty części 
zamiennych podczas remontów? 
Czy oferent ma wliczyć koszty robocizny podczas 
remontów? 
Które czynności są traktowane przez Państwa jako 
remont, a które jako przegląd? 

Oferent, w załączniku nr 12 do SIWZ ma 
zamieścić wszystkie czynności serwisowe, 
do przebiegu 80 000 mth, które są 
wymagane przez producenta urządzenia. 
Również w tym załączniku oferent jest 
zobowiązany do podania kosztów 
kompletnej usługi serwisowej (części, 
płyny eksploatacyjne, robocizna, dojazd), 
łącznie z remontami pośrednimi i 
remontem kapitalnym do przebiegu 80 
000 mth umożliwiającej prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji kogeneracji 
gazowej. 


