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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 17/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. 

W związl<u z pytaniami Wyl<onawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ..Udzielanie wyjaśnień 
i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi: 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe wnioski/ pytania: 

I. Załącznik Nr 2 do SIWZ 
4. Szczegółowe wymagania techniczne w branży mechanicznej 
pkt. 4.2 Elektrofiltr 
ppkt 2) Grubość blach poszycia komory elektrofiltru będzie wynosić minimum 4 mm a grubość elektrod 

zbiorczych będzie wynosić minimum 1,5 mm. 

Wskazana przez Zamawiającego minimalna grubość elektrod zbiorczych 1,5 mm nie jest konieczna dla 
zapewnienia żądanej żywotności elektrofiltra. Elektrody o grubości 1,5 mm stosowane są na elektrody 
zbiorcze o długości powyżej 14 metrów. 
Pogrubianie elektrod zbiorczych jest zasadne gdy zachodzi konieczność usztywnienia długich elektrod. W 
przedmiotowym elektrofiltrze nie jest to wymagane. 
Biorąc pod uwagę, że ciężar elektrod zbiorczych jest znaczącą częścią ogólnej masy dostaw elektrofiltru, 
zwiększenie grubości wpłynie negatywnie na koszt elektrofiltru jak i obciążenia konstrukcji wsporczej. 
Wnosimy o zmianę warunku minimalnej grubości elektrod zbiorczych z 1,5 mm na 1,25 mm, tak jak w 
postępowaniu nr 08/2020. 

Odp. Zgoda. Zamawiający zmienia wymóg grubości elektrod zbiorczych na l,25mm. 

II. Dotyczy Zał. Nr 8 do SIWZ (wzór umowy) par. 16 ust. 4 oraz Odpowiedź Zamawiającego nr 10) cz. I 
z dn. 03.06.2020 

Zamawiający odpowiadając na pytanie jednego z Oferentów nie wyraził zgody na wyłączenie 
Wykonawców z odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze i utracone korzyści. 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-
25 Nr 2." (elektrofiltr) 
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Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosl<u i potwierdzenie ustaleń z poprzedniego 
postępowania nr 08/2020 dotyczące wyłączenia szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. 
Na takie ustępstwa Zamawiający wyraził zgodę w „Odpowiedzi na pytania nr 1) cz. XV z dnia 22.04.2020. 
Zapis wtedy uzgodniony: 

Dotychc^ îume brzmienie: 
Siron> zastr/.cgąią sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości! 
rzccz>wiścic poniesionej szkody. Przy czym maksymalna sumaryczna (>dp<,miedzialnośc 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umou). 
włączając kar> umowne nie może przckrocz>'ć 100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonav\c>. \ 

Zanianiający /mienia brzmienie § 15 u.«it.4 na mph : 
Stron) zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszJcodowania uzupełniającego do \nsokości 
rzeczywiście poniesionej s/Ĵ ody z wyłączeniem prawa dochodî nia utraconych korzyli, niezależnie od 
podstaw takiej odpowiedzialności. Przy czym maksymalna sumaryczjia odpowiedzialność 
odszJcodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tyluhi nienależytego wykonania Umowy, 
włączając kary umowne nie może przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrcłdzcnia brutto Wvkona\\cy. 

Brak zgody na wyłączenie szkód pośrednich jak utraconych korzyści uniemożliwi nam złożenie wiążącej 
oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Odp. Zgoda. Zamawiający zmienia zapis. 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy § 16 ust.4 

Dotychczasowe brzmienie: 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. Przy czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, włączając kary umowne nie może 
przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

Zamawiający zmienia brzmienie § 16 ust.4 na zapis : 

Strony zastrzegają sobie prawo docłiodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem prawa dochodzenia utraconych korzyści, niezależnie 
od podstaw takiej odpowiedzialności. Przy czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
włączając kary umowne nie może przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

Odpowiedź zamawtajyego 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Imowy § 15 ust,4 

Z poważaniem 
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