
 
Wyszków, 2020.04.29 

D/193/20 
Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 

WYJAŚNIENIE XXIII 

Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treść § 25 w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

Zamawiający zmienia treść § 25 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą: 
§ 25 

1. W przypadku otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o zaistnieniu nieprawidłowości w 
pracy turbogeneratora, WYKONAWCA potwierdzi otrzymanie wiadomości i natychmiast po jej 
otrzymaniu podejmie bezzwłocznie konieczne działania oraz zapewni niezbędne wsparcie do ich 
usunięcia. W razie potrzeby wyśle niezbędne części zamienne w ciągu 24 godzin licząc od 
pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu nieprawidłowości, a w przypadku, gdy części są 
wykonywane na zamówienie, w terminie dostawy danego producenta. W przypadku prostych, 
rutynowych czynności dopuszcza się sytuację, że przesłane części będą zamontowane przez 
Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od WYKONAWCY. Warunkiem tego jest 
przekazanie instrukcji w języku polskim.  WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody 
wynikłe z zastosowania się przez Zamawiającego do tych instrukcji. 

2. Jeżeli problemu nie da się rozwiązać przy pomocy wsparcia na odległość, WYKONAWCA 
oddeleguje wykwalifikowany personel, aby wyeliminować nieprawidłowość w działaniu 
turbogeneratora, nie później niż w ciągu kolejnych 24 godzin. W tym czasie Zamawiający 
postępować będzie zgodnie z instrukcjami, które WYKONAWCA zobowiązany niezwłocznie 
przekazać Zamawiającemu.  

3. Zamawiający zapewni WYKONAWCY wsparcie podczas wykonywania prac serwisowych w 
zakładzie poprzez oddelegowanie przynajmniej jednego pracownika do pomocy oraz 
zapewnienie sprzętu do podnoszenia ładunków ciężkich i gabarytowych po wcześniejszym 
zgłoszeniu takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ. 

4. Jeżeli WYKONAWCA, po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych 
nieprawidłowości w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, a do ich usunięcia niewymagane jest 
użycie części wykonywanych na zamówienie oraz gdy stwierdzona nieprawidłowość nie 
powoduje konieczności postoju turbogeneratora, Zleceniodawca uprawniony będzie do 
wykonania czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz do obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Euro za każdy dzień opóźnienia. 

 


