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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X X 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 dotyczące Serwisu: 

1. Jaki zakres szkolenia przewiduje Zamawiający dla 
swoich pracowników? 

Zamawiający oczekuje szkolenia w zakresie 
obsługi eksploatacyjnej i konserwacji 
wbudowanych i zamontowanych instalacji i 
urządzeń 

2. 

Jak Zamawiający chce liczyć dyspozycyjność 
podczas prac remontowych nie wykonywanych 
przez podmiot świadczący umowę serwisową? 
Czy czas remontów wykonywanych przez inny 
podmiot niż związany umową serwisową będzie 
odjęty od deklarowanego czasu dyspozycyjności, i 
nie będzie liczony do kar umownych? 

Zamawiający informuję, że umowa 
serwisowa obejmuję swym zakresem 
przeglądy i remonty, zarówno w okresie 
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

3. 

Jakie są przewidziane procedury podczas 
przekazywania i odbierania agregatu po 
wykonaniu remontu przez podmiot inny niż 
związany umową serwisową? 

Zamawiający informuję, że umowa 
serwisowa obejmuję swym zakresem 
przeglądy i remonty, zarówno w okresie 
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

4. 
Jak będzie liczony czas przestoju agregatu po 
awarii związanej z remontem wykonanym przez 
podmiot inny niż związany umową serwisową? 

Zamawiający infonnuję, że umowa 
serwisowa obejmuję swym zakresem 
przeglądy i remonty, zarówno w okresie 
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

5. 

Kto będzie decydował, czy usterka która powstała 
po remoncie przez podmiot inny niż związany 
umową serwisową będzie kwalifikowała się do 
gwarancji podmiotu wykonującego przegląd? 

Zamawiający informuję, że umowa 
serwisowa obejmuję swym zakresem 
przeglądy i remonty, zarówno w okresie 
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 

6. 

Prosimy o podanie kwalifikacji do której należy 
świeca zapłonowa i głowica silnika. Czy w tym 
postępowaniu traktowana jest jako część 
eksploatacyjna czy zamienna? 

Zgodnie z szeroką rozumianą definicją 
części eksploatacyjnych (szybko 
zużywających się), głowica silnika raczej 
nie należy do tej kategorii. Prosimy o 
racjonalne i poważne podejście do tematu. 
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7. 

Prosimy o dopisanie do wzoru umowy serwisowej 
§3 pkt 9 - W uzasadnionych technologicznie 
przypadkach dopuszcza się ustalenie przez strony 
innego czasu wymaganego na usunięcie awarii. 
Czas ten nie będzie wliczany do deklarowanego 
okresu dyspozycyjności. 

Zamawiający nie wyraża zgody 

8. Wnosimy o wykreślenie z wzoru umowy 
serwisowej §6 pkt 3. Zamawiający nie wyraża zgody 

9. Zamawiający nie podał definicji - roczne 
wynagrodzenie. Wnosimy ojej przedstawienie. 

Wynagrodzenie jakie przysługuje 
Wykonawcy za zrealizowane czynności 
serwisowe o których mowa w §6, pkt 2 w 
trakcie roku. 

10. 
Czy Zamawiający deklaruje niezmienną jakość 
gazu zasilającego agregaty kogeneracyjne w 
całym okresie eksploatacji? 

Zamawiający nie ma wpływu na jakość 
gazu. 

11. 

Jak często Zamawiający będzie wykonywał 
badania jakości gazu w niezależnym i 
akredytowanym laboratorium dla każdej z 
lokalizacji agregatów kogeneracyjnych? 

Zamawiający wykona takie badania w 
momencie zaistnienia takiej potrzeby 

12. 
Czy Zamawiający każdorazowo bezpłatnie 
przedstawi wyniki badań jakości gazu na prośbę 
Wykonawcy? 

Zamawiający udostępni wyniki badań o ile 
będzie nimi dysponował 

13. 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisanych kar w 
dokumentach przetargowych, w przypadku nie 
spełnienia jakości gazu zasilającego agregaty 
kogeneracyjne? 

Zamawiający odstąpi od kar pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę wyników 
badań jakości gazu, które jednocześnie 
pokażą ze normy jakości gazu nie są 
spełnione. 

14. 
Jaki punkt 1 .c ma na myśli Zamawiający, o 
którym napisał we wzorze umowy serwisowej §8 
pkt 2 podpunkt Ib? 

Zamawiający zmienia §8, pkt 2, ppkt Ib 
Brzmienie dotychczasowe: 
za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w 
fomiularzu ofertowym w pkt l.c 
brzmienie nowe: 
za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w 
fomiularzu ofertowym w pkt l.b 

15. 

Załącznik nr. 10 - „Wzór umowy serwisowej" §8 
pkt 2 podpunkt Id - dublują się kary za 
pogorszenie mocy elektrycznej i poziomów hałasu 
z umową sprzedażową. Wnosimy o ich usunięcie. 

W umowie generalnej nie ma takich 
zapisów. 

Z poważaniem 

dr Małgorzata Niestępsna 
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