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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X V I 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 I 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. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany zapisu w 
Załączniku nr 12 do SIWZ w takim zakresie aby 
płatności za serwis odbywały się, biorąc pod 
uwagę jednostkowe koszty serwisu określone w 
zł/h pracy agregatu, zamiast obecnie zł/MWhe? 
Biorąc pod uwagę, że proponowana zmiana jest 
zasadna dla właściwego rozliczenia serwisu, 
wnioskujemy także o korektę par. 6. wzoru 
Umowy serwisowej. Potrzebę takiej korekty 
uzasadniamy nie tylko zmianą jednostek 
rozliczeniowych ale także rozbieżnościami co do 
okresu płatności par. 6 ust. 5 (płatności 
miesięczne) i par. 6 ust. 7 (wynagrodzenie 
roczne). 

Zamawiający wymaga aby Oferenci podali 
jednostkowe koszty serwisu w zł/MWhe. 

Zamawiający zmienia §6, ust. 5 umowy 
serwisowej 

Dotychczasowe brzmienie: 

Roczne wynagrodzenie, o którym mowa w 
ust. 1, płatne będzie w równych ratach 
miesięcznych. Płatność następować będzie 
po wykonaniu czynności serwisowych z 
dołu w okresach miesięcznych na podstawie 
faktury V A T . 

Nowe brzmienie: 

Roczne wynagrodzenie, o którym mowa w 
ust. 1, płatne będzie po wystawieniu faktury 
VAT, na podstawie wytworzonej energii 
elektrycznej w MWh i wskaźnika w 
zł/MWh podanego w załączniku nr 12 do 
SIWZ. 

Zamawiający usuwa §6, ust. 7 umowy 
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serwisowej 

2. 

Liczba wygenerowanych MWh jest iloczynem 
przepracowanych godzin oraz mocy z jaką 
pracował zespół. Prace serwisowe opierają się 
jedynie na liczbie przepracowanych godzin, tym 
samym koszt serwisu w każdym roku (8000h) 
znacząco zależy od bieżącej mocy zespołu. Jak 
Zamawiający planuje rozliczenie kosztów serwisu 
w przypadku gdy podczas pracy zespołu przez 
SOOOh w danym roku zespół nie wygeneruje 8000 
MWh dla instalacji 1 MWe oraz 14880 MWh dla 
instalacji 1,86 MWe z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy? 

Zamawiający rozliczy usługę serwisową 
jako iloczyn jednostkowej stawki w 
zł/MWhe i produkcji energii elektrycznej w 
danym okresie. 

Z poważaniem 
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