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Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. II - Nr referencyjny 12/2022, SWZ z dnia 15.04.2022r. 

„Wykonanie   projektu   budowlanego,   w   tym   projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem 

ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania 

inwestycyjnego pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na 

budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej  ze spalania biomasy.” 

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 13  „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, 

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

dokumentów” zgodnie z ust. 13.2. „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 II 

Pytanie Nr 1 

Zamawiający w pkt. 9.2 ppkt. 5) SWZ  wymaga złożenia: 

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 

minimum 1 mln złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

Prosimy o usunięcie tego zapisu - naszym zdaniem jest on zbędny, gdyż Zamawiający przewidział jednorazową 

płatność za wykonanie ww. zamówienia po jego zrealizowaniu i odbiorze. W związku z tym nie widzimy 

konieczności udokumentowania posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, bowiem koszty jakie 

potencjalnie mogą być poniesione w trakcie realizacji zamówienia dotyczą nieznacznych kwot - są to koszty 

uzgodnień, decyzji, zezwoleń, opłat skarbowych. 

Odpowiedź Nr 1 

Zamawiający usuwa pkt. 9.2 ppkt. 5) SWZ.   

Pytanie Nr 2 

Wnioskujemy również o zmianę terminu wykonania zamówienia, gdyż - naszym zdaniem - jest on nierealny.  

Proponujemy określić termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2022r. 

Odpowiedź Nr 2 

Zamawiający zmienia terminy wykonania zadania: 

Etap I do 30.09.2022r : Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami do 

właściwego organu do złożenia dokumentacji o Pozwolenie na budowę. Przedłożona dokumentacja na tym etapie 

powinna  umożliwić  przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę kotła biomasowego. 

Etap II do 31.12.2022r: Uzyskanie prawomocnej decyzji "Pozwolenia na budowę " i opracowanie kosztorysów 

inwestorskich. 

Zatwierdził: 

 

Prokurent Spółki                                              Prezes Zarządu 
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