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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

 

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych na usługę konserwacji węzła cieplnego na terenie szpitala dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w 
postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE 1. 1.13 - do zadań wykonywanych przez Wykonawcę należeć będzie ponadto: 
a) współpraca z ZEC w zakresie regulacji węzłów i sieci cieplnych. Jak należy rozumieć regulację sieci 
cieplnych na terenie szpitala? 
ODPOWIEDŹ:   Chodzi o regulację ciśnień i przepływu energii cieplnej po stronie wysokich parametrów, 
podgrzew ciepłej wody do celów badania wody w kierunku bakterii Legionella itp. 

PYTANIE 2.  1.13 - do zadań wykonywanych przez Wykonawcę należeć będzie ponadto: 
b) współpraca z personelem Działu Administracyjno-Technicznego Szpitala. Na czym ma polegać 
współpraca? 
ODPOWIEDŹ:   Współpraca z Działem Administracyjno-Technicznych polega na Informowaniu o 
przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych oraz  wszelkich awariach, itp. 
 
PYTANIE 3.  1.13 - do zadań wykonywanych przez Wykonawcę należeć będzie ponadto: 
c) przyjmowanie zleceń, usterek instalacji c.o. od personelu technicznego Szpitala.  Proszę o 
sprecyzowanie zapisów tego punktu. 
ODPOWIEDŹ:   Zgłaszanie przez pracownika Szpitala do Wykonawcy  o zauważonych usterkach i pracy 
węzła cieplnego. 

PYTANIE 4.  1.13 - do zadań wykonywanych przez Wykonawcę należeć będzie ponadto: 
e) rozliczenie materiałów zużytych do konserwacji.  Czy Wykonawca ma obowiązek wykazania 
wszystkich materiałów użytych do konserwacji w każdym miesiącu? Jeżeli te materiały są wliczone w 
wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy?. Jak miało by to wyglądać praktycznie? 
ODPOWIEDŹ:   Rozliczenie materiałów, które zostały zużyte do konserwacji węzła cieplnego w przypadku 
awarii. 

PYTANIE 5.   1.14- W przypadku zaistnienia awarii w konserwowanych obiektach ekipa wraz z 
niezbędnym sprzętem do jej usunięcia (lub zabezpieczenia) przybędzie w czasie 4 godzin od 
powiadomienia. Czy Zamawiający podtrzymuje taki krótki termin reakcji na awarię? Może się to wiązać z 
większymi kosztami po stronie Wykonawcy.  
Proponowany zapis: Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów konserwacyjnych 
urządzeń ciepłowniczych na wezwanie Zleceniodawcy w przypadku zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń węzła w terminie do 24 godzin od zgłoszenia,   oraz – w 
razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia – usuwania nieprawidłowości. 
ODPOWIEDŹ:   Wyrażamy zgodę na zaproponowany zapis. Wobec powyższego § 2 ust. 1 pkt 1.12 
umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów 
konserwacyjnych urządzeń ciepłowniczych na wezwanie Zleceniodawcy w przypadku zgłoszeń 
dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń węzła w terminie do 24 godzin od zgłoszenia,   



oraz – w razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia – usuwania nieprawidłowości. Zgłoszenie należy 
skierować na adres e-mail: ………………………………../nr telefonu: ………………………………” 
 
PYTANIE 6.    § 2 pkt 5 umowy  -czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wystawiania co miesięcznie 
protokołu z konserwacji skoro w zapytaniu ofertowym jest: 1.16-Każdorazowe odnotowanie 
przeprowadzonych czynności konserwacyjnych w „Książce konserwacji” oraz odnotowanie uzyskanych 
parametrów. 
ODPOWIEDŹ:   Nie, jeżeli będzie odnotowane w książce konserwacji. Wobec powyższego § 2 ust. 5 
umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do  sporządzania i przedstawiania 
Zamawiającemu do potwierdzenia protokołów z przeprowadzonych kontroli/pomiarów/ konserwacji. 
Potwierdzony protokół jest podstawą wystawienia w danym miesiącu rozliczeniowym faktury na kwotę 
wynagrodzenia, o której mowa w § 1 ust. 2. W przypadku, kiedy czynności konserwacyjne będą 
odnotowane w książce konserwacji, Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia protokołów z 
przeprowadzonych kontroli/pomiarów/ konserwacji”. 
 
PYTANIE 7.    §2 pkt 7 – czy Zamawiający podtrzymuje konieczność dyżurów pogotowia całodobowego 
dni powszednie, niedziele i święta? 
ODPOWIEDŹ:   Nie, jeżeli wezwanie Zleceniodawcy w przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu urządzeń węzła będzie realizowane w terminie do 24 godzin od zgłoszenia oraz  w 
razie potwierdzenia zasadności zgłoszenia – usuwania nieprawidłowości. Wobec powyższego, 
Zamawiający wykreśla w umowie w §2 ust. 7. 
 
PYTANIE 8.    W zapytaniu ofertowym oraz w umowie nie ma zapisów dotyczących:  ewentualnej 
wymiany armatury, przewodów pomiarowych, urządzeń itp. na podstawie  zlecenia wystawionego przez 
Zleceniodawcę i na jego koszt. 
ODPOWIEDŹ:   Zapis w zapytaniu ofertowym pkt 1.ppkt.1.11” zgłaszanie potrzeb, określenie zakresu 
ewentualnych remontów (wymiany urządzeń) w węzłach cieplnych”. 
W projekcie umowy: §2 pkt 11 umowy : „O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres 
objęty ust. 1,  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić  Zamawiającego.” Oraz § 2 pkt 12 
umowy: „ Naprawy i roboty dodatkowe oraz inne czynności wykraczające poza zakres umowy, 
wynikające z potrzeby utrzymywania pełnej sprawności technicznej, odbywać się będą każdorazowo wg 
odrębnych zleceń udzielanych przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu 
ofertowego, sporządzonego wg średnich stawek ogłaszanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, w 
przypadku braku ogólnie obowiązujących norm - na podstawie kalkulacji własnych, zaakceptowanych 
przez Strony. Wykonawca, na naprawy i roboty dodatkowe, udzieli gwarancji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. „ 
 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska w 
punkcie 5, Zamawiający wykreśla punkt: „opis przedmiotu zamówienia w formie folderów, kart 
katalogowych zawierający cechy użytkowe i jakościowe oferowanego produktu, karta techniczna tkaniny 
oraz wszelkie niezbędne instrukcje i informacje dla bezpośredniego użytkownika”. 
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