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Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. X - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. 

„Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. 

Sikorskiego wraz z przyłączami.” 

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11  „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, 

informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów” zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ”, udziela 

następujących odpowiedzi: 

WYJAŚNIENIE X 

Pytanie Nr 1 

Część I. punkt 2 SWZ – O nadzór jakich konkretnie służb chodzi Zamawiającemu? 

Odpowiedź Nr 1 

Zgodnie z załączonymi do postępowania uzgodnieniami branżowymi (ZUDP) nadzór służb technicznych 

eksploatujących podziemną i nadziemną infrastrukturę techniczną 

 

Pytanie Nr 2 

W punkcie 11 SWZ „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego(…)” podpunkt 11.2 podany 

jest zapis, że „Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynęła do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.”. Natomiast w punkcie 1. Na stronie 8 podano informację, że „Ewentualne uwagi należy zgłaszać 

najpóźniej na 7 dni przed złożeniem oferty.”. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest maksymalny termin zadawania pytań 

dotyczących zarówno SWZ, Załączników do SWZ oraz kwestii technicznych. 

Odpowiedź Nr 2 

„Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła 

do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”. 

 

Pytanie Nr 3 

Punkt 18 SWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i ich waga.” Podpunkt 

18.1 – Jaki maksymalny okres gwarancji jest punktowany przez Zamawiającego? 

Odpowiedź Nr 3 

60 miesięcy 

 



    
 

 

 

Pytanie Nr 4 

Czy jeżeli składamy ofertę na obydwa etapy projektu to należy złożyć dwie oferty czy jedną? 

Odpowiedź Nr 4 

Należy złożyć jedną ofertę na obydwa etapy zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

SWZ. 

 

Pytanie Nr 5 

Czy Zamawiający akceptuje polisę OC z sumą gwarancyjną 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia? (w 

SWZ zapis o polisie za każde zdarzenie) ? 

Odpowiedź Nr 5 

Wymagana jest polisa z sumą ubezpieczenia w wysokości 10.000.000,00 zł na każde zdarzenie. 

 

Pytanie Nr 6 

Czy nastąpiła pomyłka w numeracji §22 Umowy Głównej i powinien być to §21? 

Odpowiedź Nr 6 

Nastąpiła pomyłka w numeracji, §22 Umowy Głównej powinien być to §21. 
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