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Według rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. XVn - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
28.04.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii. 

Zgodnie z projektem umowy § 10 pkt. 4 
wynagrodzenie za poszczególne etapy realizacji 
zadania będzie wypłacane zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo - finansowym 
(załącznik nr 9 do SIWZ). Harmonogram ten 
oferent uzupełnia na etapie przygotowania oferty i 
składa wraz z ofertą. Aby zapewnić korzystne 
finansowanie kontraktu Wykonawca jest w stanie 
podzielić transze płatności wynagrodzenia według 
własnego uznania. Prosimy o potwierdzenie, że 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy uzupełniony 
według Wykonawcy będzie przez Państwa 
zaakceptowany i w ten sposób następować będą 
płatności za poszczególne etapy realizacji 
zadania. Przykład: 

1. Wykonanie dokumentacji budowlano 
- wykonawczej i powykonawczej -
35 % wartości kontraktu. 

2. Roboty demontażowe istniejącej 
instalacji oczyszczania spalin kotła 
K2 (WR-25) - 25 % wartości 
kontraktu. 

Wynagrodzenie za poszczególne etapy 
realizacji będzie weryfikowane przez 
Zamawiającego na etapie złożenia oferty, 
gdyż musi ono odpowiadać wartości 
rynkowej danego etapu. Wynagrodzenie nie 
może zostać ustalone w oderwaniu od 
wartości rynkowej etapu. Na etapie 
składania wniosku o finansowanie do 
NFOŚiGW mieliśmy zrobioną wycenę 
poszczególnych etapów i możemy 
zweryfikować wartość nakładów. 
Ostateczny harmonogram rzeczowo-
finansowy zostanie ustalony na etapie 
podpisywania umowy. 
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Itd. Jeżeli Państwa stanowisko na sprawę opisaną 
powyżej jest odmienne, prosimy o przedstawienie 
precyzyjnych warunków płatności. 

Z poważaniem 


