
    
 

 

 

Ciechanów, dnia 09.03.2022r. 

NZ – 242 – 05.2. / 2022  

Identyfikator postępowania: 05/2022 

Wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. I - Nr referencyjny 05/2022, SWZ z dnia 08.02.2022r. „Przebudowa 

kanałowej zewnętrznej instalacji odbiorczej - 5 zadań: 

Zadanie 1. Instalacja centralnego ogrzewania na zewnątrz istniejącego budynku za węzłem    grupowym przy ul. 17 Stycznia 23a 

w Ciechanowie. 

Zadanie 2. Instalacja centralnego ogrzewania na zewnątrz istniejącego budynku za węzłem grupowym przy ul. Narutowicza 4a w 

Ciechanowie 

Zadanie 3. Instalacja centralnego ogrzewania na zewnątrz istniejącego budynku za węzłem grupowym przy ul. Okrzei 18a w 

Ciechanowie 

Zadanie 4. Instalacja centralnego ogrzewania na zewnątrz istniejącego budynku za węzłem grupowym przy ul. 11 Pułku Ułanów 

Legionowych 20 w Ciechanowie 

Zadanie 5. Instalacja centralnego ogrzewania na zewnątrz istniejącego budynku zza węzłem grupowym przy ul. Armii Krajowej 2 

w Ciechanowie” 

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. 
11.2. „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 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.”, udziela następujących wyjaśnień: 

WYJAŚNIENIE I 

Pytanie Nr 1 

W SWZ w pkt. 7 Zawartość oferty ppkt. 6 widniej zapis:  

„Oświadczenia o zobowiązaniu świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania służb producenta i 

ponoszenia kosztów przez Zamawiającego (w przypadku usług objętych gwarancją). Koncesje, certyfikaty, zezwolenia lub 

licencje, jeśli Wykonawca jest zobowiązany do ich posiadania dla wykonania przedmiotu zamówienia’. 

Bardzo proszę o jego wyjaśnienie. 

Odpowiedź Nr 1 

W SWZ w pkt. 7 Zawartość oferty ppkt. 6 Zamawiający zmienia zapis:  

„Oświadczenia o zobowiązaniu świadczenia usług gwarancyjnych bez wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez 

Zamawiającego (w przypadku usług objętych gwarancją). Koncesje, certyfikaty, zezwolenia lub licencje, jeśli Wykonawca jest 

zobowiązany do ich posiadania dla wykonania przedmiotu zamówienia’. 

 

 

Zatwierdził: 

 

Prokurent Spółki                                              Prezes Zarządu 
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