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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy 

ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej” (numer postępowania: CELSIUM SERWIS-03/2019/KS) 

 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o podanie wytycznych dla celów dobrania pomp do pracy latem na całą sieć ciepłowniczą tj. co najmniej 

wymaganą wysokość podnoszenia.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 5 załącznika nr 8  do SIWZ- Warunki przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego.  

Odpowiedź: 

Dokumentacja przetargowa zostaje uzupełniona o załącznik nr 11- projekt budowlany, przy czym Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do projektu budowlanego. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dysponuję informacją jakiej wysokości mają być planowane do odprowadzenia spalin z silników 

kominy.  

Odpowiedź: 

Nie posiadamy takiej informacji. Wykonawca przeprowadzi stosowne obliczenia w ramach zadania. 

 

Pytanie nr 14 

Kto pokrywa koszty gazu na czas prób i rozruchów.  

Odpowiedź: 

Koszt gazu w czasie prób i rozruchów pokrywa Zamawiający.  
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Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie że koszt pomiarów gwarantowanych o których mowa w pkt. SIWZ 3.2.2 pkt. 11 pokrywa 

Zamawiający.  

Odpowiedź: 

Koszt pomiarów gwarantowanych o których mowa w pkt. SIWZ 3.2.2 pkt. 11 pokrywa Wykonawca. 

 

Pytanie nr 16 

Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 10 maja 2019 r.  

Komentarz: Obecny termin składania to 6 maja, czyli zaraz po weekendzie majowym, mamy obawy, że w tym 

terminie mogą pojawić się problemy z doręczeniem naszej oferty. 

Odpowiedź: 

Zmienia się punkt 6.1.1 i 6.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: 

6.1.1 Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego -Celsium serwis Sp. z o.o.,  

ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie do 09.05.2019 r. do godz. 11:00. 

Na kopercie z ofertą należy podać nr zamówienia tj.  CELSIUM SERWIS-03/2019/KS. 

6.1.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku – Kamiennej  

w dniu 09.05.2019 o godz. 11.15. 

 

 

 

 

 


