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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - SIWZ z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z 
wykorzystaniem O Z E " (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

1. Zwracamy się z prośbą o przesłanie plików DWG kotłowni w celu wrysowania naszych urządzeń i 
upewnienia się, iż się zmieszczą. 

Przed wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie udostępniał dokumentacji w 
formacie edytowalnym. 

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę dokumentu o nazwie HRF - załącznik 1A do formularza ofertowego. 
Aktualny HRF przedstawiony w 9 punktach powoduje, że Wykonawca musi właściwie przez cały czas 
w znacznym stopniu finansować inwestycję. 
Na przykładzie punktu 2 HRF - kompletny budynek elektrociepłowni wraz z instalacjami 
wewnętrznymi - czas wykonywania kompletnego budynku to okres kilkunastu miesięcy gdzie 
Wykonawca nie otrzyma za ten element żadnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę fakt wystawienia na 
początku GNWU w wysokości 10% brutto. Wykonawca jest przez te zapisy zmuszony do całkowitego 
finansowania inwestycji. 
Sugerujemy wprowadzenie następujących zmian: 

- Wykonawca załączy do oferty HRF, który przed podpisaniem Umowy będzie musiał być 
uzgodniony z Zamawiającym 

Odp. 
Zamawiający dokona aktualizacji załącznika 1A do formularza ofertowego i zamieści na .stronie 
internetowej. .lednocześnie informujemy, że Zamawiający będzie się rozliczał w systemie kwartalnym i 
zgodnie z tym należy dostosować HRF i terminy płatności faktur. 

Odp. 
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