
O PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia ]0.04.2020r. 
NZ - 242 - 08.6 / 2020 

Według rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
30.03.2020r. „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 Xin „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

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

1. 

SIWZ Art. XVIII. Wadium. 

Zamawiający wymaga w pkt 3. aby; Wadium w formach 
innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy 
złożyć w kasie Zamawiającego, a do oferty dołączyć 
kserokopie tych dokumentów. 

W celu uniknięcia nieporozumień i komplikacji przy 
składaniu ofert wnosimy o umożliwienie złożenia 
oryginału wadium w formie innej niż w pieniądzu wraz z 
ofertą. Również ze względu na panujące warunki 
ograniczające ruch osób, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający zaakceptuje gwarancję bankową i /lub 
ubezpieczeniową wystawioną w formie gwarancji 
elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, która zostałaby wysłana pod adres 
pec@pecciechanow.pl. Obecnie gwaranci wystawiają 
zabezpieczenia głównie w takiej formie. Jeżeli 
gwarancja miałaby zostać wysłana pod inny niż 
wskazany powyżej adres mailowy, prosimy o wskazanie 
takiego adresu. 

Wyrażamy zgodę na przesłanie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zmienia Ar t .XVII I pkt.3 

Dotychczasowy zapis 

Pkt.3 Wadium w formach innych niż w 
pieniądzu (oryginały dokumentów) należy 
złożyć w kasie Zamawiającego, a do oferty 
dołączyć kserokopie tych dokumentów. 
Nowe brzmienie: 

Pkt.3 Wadium w formach innych niż w 
pieniądzu (oryginały dokumentów) należy 
złożyć w kasie Zamawiającego, a do oferty 
dołączyć kserokopie tych dokumentów. 
Zamawiający akceptuje gwarancję bankową 
i /lub ubezpieczeniową wystawioną w 
formie gwarancji elektronicznej opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
która zostałaby wysłana pod adres 
pec@pecciechanow.pl. 

2. 

SIWZ art. XIX. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 
Zał. nr 8 do SIWZ, § 14 
Wykonawca zwraca uwagę, iż zapisy w SIWZ w kwestii 

Zamawiający zmienia zapisy w umowie 
Zał. Nr8 § 14 

Dotychczasowy zapis w umowie 
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zabezpieczeń są w sprzeczności z zapisami w zał. nr 8 

Projekt umowy. Prosimy o korektę zapisów w § 14 
Projektu Umowy w następujący sposób, a także o 

ujednolicenie wymogów dotyczącycłi zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na gruncie SIWZ: 

„§14 
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 

zł (słownie: ) tj. 40 

5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 10 
ust.1 i może zostać wniesiona w pieniądzu lub w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje 
ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz 
przez okres rękojmi i gwarancji, przy czym: 
a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w 
pieniądzu Zamawiający zwraca §0 70% wysokości 
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane—wykonany oraz podpisania 
protokołu odbioru końcowego, pozostała kwota 
stanowiąca §0 30% wysokości zabezpieczenia jest 
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji lub rękojmi za wady i jest zwracana w 
terminie §0 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej suma 
gwarancyjna może być obniżona do §0 30% po upływie 
30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane 
wykonany oraz podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa z 
obniżona w ten sposób suma gwarancyina będzie 
obowiązywać do 15 dnia po upływie rękojmi i będzie 
służyć jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancii 
lub rękoimi za wady." 

§ 1 4 
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu 

umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 
kwotę zł (słownie: 

) tj. 10 % wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 10 
ust.l i może zostać wniesiona w pieniądzu 
lub w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej 
na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i 
pozostaje ważne przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz przez okres 
rękojmi i gwarancji, przy czym: 
a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w 
pieniądzu Zamawiający zwraca 50 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni 
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego, pozostała kwota 
stanowiąca 50 % wysokości zabezpieczenia 
jest przeznaczona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za 
wady i jest zwracana w terminie 60 dni 
po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w 
formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może 
być obniżona do 50 % po upływie 30 dni 
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego 

Zapis po zmianie 

§ 1 4 
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu 

umowy 

1.Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego 
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wykonania Przedmiotu Umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 

) tj. 10 % wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 10 
ust . l i może zostać wniesiona w pieniądzu 
lub w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej 
na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w 
terminie 30 dn i od dnia zawarcia umowy i 
pozostaje ważne przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz przez okres 
rękojmi i gwarancji, przy czym: 
a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w 
pieniądzu Zamawiający zwraca 70 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni 
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego, pozostała kwota 
stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia 
jest przeznaczona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za 
wady i jest zwracana w terminie 60 dni 
po upływie gwarancji i rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w 
formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może 
być obniżona do 30 % po upływie 30 dni 
od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

3. 

W SIWZ art. XIX.: Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 
Zał. nr 8 do SIWZ 
Ze względu na panujące warunki ograniczające ruch 
osób, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
zaakceptuje gwarancję bankową i /lub 
ubezpieczeniową wystawioną w formie gwarancji 
elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, która zostałaby wysłana pod adres 
pec@pecciechanow.pl. Obecnie gwaranci wystawiają 
zabezpieczenia głównie w takiej formie. Jeżeli 

Wyrażamy zgodę na przesłanie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający akceptuje gwarancję bankową 
i /lub ubezpieczeniową wystawioną w 
formie gwarancji elektronicznej opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
która zostałaby wysłana pod adres 
pec@pecciechanow.pl. 
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gwarancja miałaby zostać wysłana pod inny niż 
wskazany powyżej adres mailowy, prosimy o wskazanie 
takiego adresu. 

4. 

Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 2 
Prosimy o wprowadzenie proponowanej przez nas 
zmiany do par. 4 ust. 2 Projektu Umowy w następujący 
sposób: 
„2. (...) Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni 
podwykonawcy. Wykonawca zapewni ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody 

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu 
Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 2 

Dotychczasowe brzmienie: 

„2(...)Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 
podwykonawców w zakresie 
obejmującym co najmniej realizowane 
przez nich prace." 
Nowe brzmienie 

„2. ( . . . ) Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy. Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy za szkody 
wyrządzone przez podwykonawców w 
zakresie obejmującym co najmniej 
realizowane przez nich prace, z prawem 
regresu ubezpieczyciela do 
podwykonawców." 

4. 

wyrządzone przez podwykonawców w zakresie 
obejmującym co najmniej realizowane przez nich pracê  
z prawem rearesu ubezpieczyciela do 

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu 
Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 2 

Dotychczasowe brzmienie: 

„2(...)Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 
podwykonawców w zakresie 
obejmującym co najmniej realizowane 
przez nich prace." 
Nowe brzmienie 

„2. ( . . . ) Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy. Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy za szkody 
wyrządzone przez podwykonawców w 
zakresie obejmującym co najmniej 
realizowane przez nich prace, z prawem 
regresu ubezpieczyciela do 
podwykonawców." 

4. 

podwykonawców." 

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu 
Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 2 

Dotychczasowe brzmienie: 

„2(...)Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 
podwykonawców w zakresie 
obejmującym co najmniej realizowane 
przez nich prace." 
Nowe brzmienie 

„2. ( . . . ) Jeżeli do realizacji prac zostaną 
zatrudnieni podwykonawcy. Wykonawca 
zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy za szkody 
wyrządzone przez podwykonawców w 
zakresie obejmującym co najmniej 
realizowane przez nich prace, z prawem 
regresu ubezpieczyciela do 
podwykonawców." 

5. 

Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 3 
ze względu na panujące warunki ograniczające rucłi 
osób i wymianę dokumentów w formie papierowej, 
prosimy o wprowadzenie proponowanej przez nas 
zmiany do par. 4 ust. 3 Projektu Umowy w następujący 
sposób: 
„3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania 
Umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy 
lub inneao dokumentu ubezpieczeniowego w fomriie 
skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki/raty 
składki." 

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu 
Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 3 
Dotychczasowe brzmienie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty 
podpisania Umowy uwierzytelnioną przez 
siebie kserokopię polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczeniowego wraz z 
potwierdzeniem uiszczenia składki/raty 
składki. 

Nowe brzmienie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty 
podpisania Umowy uwierzytelnioną przez 
siebie kserokopię polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczeniowego w formie 
skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia 
składki/raty składki. 
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6. 

Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 4 

Prosimy o wprowadzenie proponowanej przez nas 
zmiany do par. 4 ust. 4 Projektu Umowy w następujący 
sposób: 
„4. W przypadku ustalenia w postanowieniacti umów 
ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 zawieranych 
przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości franszyz 
redukcyjnych, franszyz integralnych bądź udziałów 
własnych. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
wartości pomniejszających wypłacone odszkodowanie i 
pozostających na n̂ zvku i w granicach 
odpowiedzialności Wykonawcy z własnego majątku." 

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu Zał. 
nr 8 do SIWZ, §4 ust. 4 

Dotychczasowe brzmienie 
W przypadku ustalenia w postanowieniach 
umów ubezpieczenia o którym mowa w 
ust. 1 i 2 zawieranych przez Wykonawcę 
jakichkolwiek wartości franszyz 
redukcyjnych, franszyz integralnych bądź 
udziałów własnych, Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia wartości 
pomniejszających wypłacone 
odszkodowanie i pozostających na ryzyku 
Wykonawcy z własnego majątku. 

Nowe brzmienie 

W przypadku ustalenia w postanowieniach 
umów ubezpieczenia o którym mowa w ust. 
1 i 2 zawieranych przez Wykonawcę 
jakichkolwiek wartości franszyz 
redukcyjnych, franszyz integralnych bądź 
udziałów własnych. Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia wartości 
pomniejszających wypłacone 
odszkodowanie i pozostających na ryzyku i 
w granicach odpowiedzialności 
Wykonawcy z własnego majątku. 

7. 

Zał. nr 8 do SIWZ, §4 ust. 7 
Prosimy o wprowadzenie proponowanej przez nas 
zmiany do par 4 ust. 7 Projektu Umowy w następujący 
sposób: 
J. Okres ubezpieczenia wszystkich umów 
ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej okres 
realizacji prac oraz dodatkovt/y czas gwarancji/rękojmi, z 
zastrzeżeniem, że okres zgłaszania roszczeń 
yi^nikających ze zdarzeń mających miejsce w okresie 
ubezpieczenia a powodujących szkodę/stratę, będzie 
zgodny z obowiązującymi terminami ich 
przedawnienia." 

Brak zgody na wykreślenie słowa 
„gwarancji". 

Z poważaniem 
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