
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 
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Ciechanów, dnia 14.05.2020r. 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. 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 przekazywaniu oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

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

1. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z 
konieczności wyceny 5-letniego okresu 
serwisowania Przedmiotu Umowy. Na chwilę 
obecną trudno jest oszacować realny poziom 
kształtowania się kosztów w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy, a tym bardziej jest to 
niemożliwe w pespektywie dłuższej. 
Wykonawca w ramach realizacji udzieli gwarancji 
zgodnie z zapisami § 13 umowy na roboty 
budowlane i będzie to ujęte w cenie ofertowej. 
Wykonawca jest również gotowy na zaoferowanie 
i podpisanie umowy na obsługę semisową, ale w 
stosownym czasie. 

Zgodnie z §1, ust. 1 umowy serwisowej 

Przedmiotem umowy jest wykonanie, w 
ramach usługi serwisowej, przeglądów i 
czynności gwarancyjnych turbozespołu 
parowego a nie całego przedmiotu umowy 

2. 

§ 2 Umowy na roboty budowlane (Załącznik nr 9) 
Wykonawca wnosi o wykreślenie całej treści 
paragrafu. 
UZASADNIENIE 
Zgodnie z zapisami pkt. 3.2 SIWZ Zamawiający 
już uzyskał dotmansowanie Przedmiotu 
Zamówienia, w związku z czym zapisy §2 są 
zbędne. 

Zamawiający nie zmienia zapisu gdyż na 
dzień dzisiejszy, nie posiada podpisanej 
umowy pożyczki w ramach 
współfinansowania inwestycji. 

3. 

§ 13 ust 1 Umowy na roboty budowlane 
(Załącznik nr 9) 
Wykonawca ma wątpliwości co do prawidłowości 
długości okresów gwarancji przedstawionych w 
umowie i wnosi o zamianę zapisów, tak aby 
roboty budowlane objęte były 60-miesiecznym 
okresem gwarancji, a pozostałe inne roboty — 36 
miesięczną gwarancją. 
Zgodnie z praktyką rynkową i większością umów 

Zamawiający zmienia zapis §13, ust. 1 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na: 

1.1 roboty budowlane - 60 miesięcy; 
1.2 wszystkie inne roboty i dostarczone 

urządzenia użyte do wykonania 
Przedmiotu Umowy na 36 miesięcy, a 
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zawieranych przez Wykonawcę, to roboty 
budowlane są objęte dłuższym okresem 
gwarancji, niż pozostałe prace tj. urządzenia, 
instalacje, technologie. Zasadność tego może 
potwierdzić również fakt, że w pkt.l .2 
przytaczanego paragrafu Zamawiający powołuje 
się na gwarancję producenta tj. dotyczy urządzeń i 
sprzętu dostarczonego w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

do 60 miesięcy rękojmia, chyba, że 
dłuższy termin przewiduje gwarancja 
producenta. 

Zamawiający zobligowany jest do 
zapewnienia 5 letniego okresu trwałości, 
zgodnie z umową podpisaną z NFOŚiG W. 

4. 

14 ust. 3 lit. b) Umowy na roboty budowlane 
(Załącznik nr 9) 
w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej suma 
gwarancyjna może być obniżona do 50 % 30% po 
upływie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 
umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 
UZASADNIENIE 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości 
zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji. 
Wyższe zabezpieczenie na tak długi okres 60 m-
cy powoduje wzrost kosztów finansowania 
projektu. 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

5. 

§ 15 ust. 4 Umowy na roboty budowlane 
(Załącznik nr 9) 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody., przy czym 
odpowiedzialność Stron ograniczona jest do 100% 
całkowitego wynagrodzenia umownego netto. 
Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu szkód 
wynikowych i strat pośrednich, w tym utratę 
zysku, utratę produkcji, utracone korzyści. 
UZASADNIENIE 
Wykonawca nie zgadza się na brak ograniczenia 
odpowiedzialności. Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania nie przekraczającego wartość 
prac. 
Dodatkowo Wykonawca nie zgadza się także na 
naprawę szkody w zakresie utraconych korzyści, z 
uwagi na zbyt duże ryzyko po jego stronie. 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

6. 

§ 15 nowy ust. 7 Umowy na roboty budowlane 
(Załącznik nr 9) 
Maksymalna wartość wszystkich naliczonych kar 
umownych nie przekroczy 15% całkowitego 
wynagrodzenia umownego netto. 
UZASADNIENIE 
Wykonawca nie zgadza się na brak ograniczenia 
kar umownych, ze względu na duże ryzyko. 

Zamawiający dopisuje ust. 7 do § 15 

Suma wszystkich kar nie może przekroczyć 
wartości netto wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 
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