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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V I I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 
08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł Icogeneracyjnych 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. 

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności między 
zapisami pkt 26 SIWZ a paragrafem 16 pkt 2 
umowy - jaka wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy będzie zwracana po należytym 
wykonaniu 70% czy 50%. 

Zamawiający zmienia treść pkt 26.5 SIWZ 

Brzmienie dotychczasowe: 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o 
którym mowa w punkcie. 26.1 w 
następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w 
terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go, przez 
Zamawiającego, za należycie wykonane, 

b) 30%) wartości zabezpieczenia po 
zakończeniu okresu rękojmi na roboty 
budowlane (60 miesięcy), 

Brzmienie nowe: 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o 
którym mowa w punkcie. 26.1 w 
następujący sposób: 

a) 50% wartości zabezpieczenia w 
terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go, przez 
Zamawiającego, za należycie wykonane, 

b) 50% wartości zabezpieczenia po 
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zakończeniu okresu rękojmi na roboty 
budowlane (60 miesięcy), 

2. 
Prosimy o wyjaśnienie jalciego dokumenty do 
oferty oczekuje Zamawiający zgodnie z opisem 
pkt. 8.1.11 SIWZ. 

Na okoliczność sprawdzenie wartości 
gwarantowanych sporządzone zostaną 
protokoły zatwierdzone przez 
Zamawiającego, będące jednocześnie 
dokumentami niezbędnymi do odbioru 
końcowego. 

3. 

Ze względu na charakter umowy w formule 
„projektuj i buduj" i oraz dofinansowanie z 
funduszy UE prosimy o załączenie do przetargu: 
a) Mapy do celów projektowych 
b) Archiwalnych bądź aktualnych badań 
geologicznych w terenie lokalizacji, w tym po 
trasie przewodów ciepłowniczych 
c) Wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla 
terenu inwestycji 
Lub informacje że są one w posiadaniu 
Zamawiającego. 

Pozyskanie mapy do celów projektowych 
leży po stronie Oferenta. 

Zamawiający nie dysponuje wynikami 
badań geologicznych. Badania do 
wykonania przez Oferenta. 

Działki na których zlokalizowane będą 
instalacje kogeneracji są własnością 
Zamawiającego, natomiast działki przez 
który planowany jest przebieg przyłączy są 
własnością Zamawiającego, Gminy 
Miejskiej Ciechanów (właściciela) lub 
zależnych spółek komunalnych. 

4. 

W przypadku gdy grunty przez które przechodzić 
będzie sieć ciepłownicza i elektroenergetyczna 
oraz gazowa prosimy o potwierdzenie , że 
uzyskanie dla nich służebności przesyłu i 
służebności gruntowej jest po stronie 
Zamawiającego. 

Uzyskanie służebności po stronie 
Zamawiającego. 

Z poważaniem 
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