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02/ZEC/2022 

Odpowiedź na zapytanie 
 

dot. zapytania ofertowego: Rozbiórka istniejącego komina stalowego oraz budowa nowego komina   

Ciepłowni w Kolnie 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający na 

podstawie rozdziału VII Zapytania ofertowego udziela odpowiedzi: 

 

Zapytanie nr 1: 

Ze względu na krótki termin  składania ofert zwracamy się o wydłużenie składania ofert  

do 03.06.2022. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 03.06.2022 r. do godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12.10. 

 

Zapytanie nr 2: 

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem o możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: 

sekretariat@puk-kolno.pl 

 

Zapytanie nr 3: 

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

§ 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 31.08.2022 r. z zastrzeżeniem: Przedsiębiorstwo 

planuje postój ciepłowni w roku 2022 na okres 01.08.2022 r. – 14.08.2022 r., we wskazanym okresie 

powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego komina stalowego oraz 

budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak mobilizacja, prace przygotowawcze, uporządkowanie 

terenu itp. mogą odbywać się poza tym okresem.” 

  

  Rozdział IV Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do: 31.08.2022 r. z zastrzeżeniem: 

Przedsiębiorstwo planuje postój ciepłowni w roku 2022 na okres 01.08.2022 r. – 14.08.2022 r., we 

wskazanym okresie powinny odbyć się kluczowe roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego 

komina stalowego oraz budowa nowego komina. Pozostałe prace takie jak mobilizacja, prace 

przygotowawcze, uporządkowanie terenu itp. mogą odbywać się poza tym okresem.” 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu  

Marcin Gromadzki  
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