
o PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 18.11.2020r. 
NZ - 242 - 35.2 / 2020 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Wyjaśnienia SIWZ Oz. I - w sprawie Nr 35/2020 - SIWZ z dnia 28.10.2020r. 
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

ZADANIE 1: Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. 
Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie 

ZADANIE 2: Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. 
Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie" 

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian 
przez Zamawiającego" zgodnie z ust. 3. udziela następujących wyjaśnień SIWZ: 

1. Proszę o wyjaśnienie jaką stawkę VAT ma przyjąć wykonawca w przypadku dokonania 
dostawy i montażu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Odp. Przyjęcie właściwej stawki VAT obciąża wystawiającego Fakturę, w przypadku wątpliwości 
w ustaleniu prawidłowej stawki proponujemy o skorzystanie z WIS. 

2. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną wnioskuje o zmniejszeniem 
granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - poprzez ustalenie jako zasady 
zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie obowiązek 
ten wprowadza Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Odp. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym i jest prowadzone w oparciu o Regulamin 
udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w P E C Ciechanów sp. z o.o. tj. z 
wyłączeniem przepisów PZP. 

3. Załączony do SIWZ załącznik nr 2 „Harmonogram Rzeczowo Finansowy" dotyczy tylko 
zadania nr 1 Batalionów Chłopskich 5 natomiast brak jest Zadani nr 2 Batalionów Chłopskich 
17 prosimy o uzupełnienie załącznika nr 2 

Odp. Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie „Dezagregacja grupowego węzła 
cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie" w załączeniu. 
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