
Radzyń�  Podlaski, 2020.04.15

dot.:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach
przedsięwzięcia  pn.  "Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu
zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu
Podlaskim”.

WYJAŚNIENIE V

Pytanie 29
 Zamawiający  mimo  ogłoszeńia  stańu  zagroz"eńia  epidemiologiczńego  ńa  tereńie  kraju,
kto� ry zńacząco utrudńia pozyskańie wymagańych dokumeńto� w, oraz przemieszczańie się,
w odpowiedzi ńa pytańia 25 i 26 ńie przedłuz"ył termińu ńa przygotowańie oferty kto� ry i tak
jest ńiezwykle kro� tki,  bo wyńoszący zaledwie 14 dńi. Do tego wymaga złoz"eńia oferty w
formie pisemńej w siedzibie Zamawiającego oraz wymaga złoz"eńia szeregu dokumeńto� w
szczego� łowych  wraz  z  tłumaczeńiem  ńa  j.  polski.  prowadzic�  to  musi  do  ńiero� wńego
traktowańia  wykońawco� w,  kto� rzy  ńie  będą  mieli  czasu  ńa  skompletowańie  wszystkich
dokumeńto� w  i  termińowego  złoz"eńia  oferty.  Dlatego  prosimy  o  wydłuz"eńie  termińu
składańia ofert do 11 maja 2020. 
Odpowiedź 29
   Zamawiający  ńie  wyraz"a  zgody  ńa  zmiańę  termińu  składańia  ofert  i  ńie  podziela  
argumeńtacji Ofereńta, z"e prowadzi to   do ńiero� wńego traktowańia wykońawco� w.  

Pytanie 30
W związku z odpowiedzią Zamawiającego ńa pytańie ńr 4 chcemy zauwaz"yc�,  z"e  wymo� g
serwisowańia  agregatu  o  mocy  miń.  800  kW,  podczas  gdy  przedmiotem  Umowy  jest
budowa układu kogeńeracyjńego składającego się z dwo� ch agregato� w po 600 kWe kaz"dy
jest ńieadekwatńy do przedmiotu Umowy, oraz ńie zachowuje zasady proporcjońalńos�ci do
przedmiotu  zamo� wieńia,  zapewńiającego  zachowańie  uczciwej  końkureńcji  i  ro� wńego
traktowańia wykońawco� w. Poprosimy o zmńiejszeńie wymogu do serwisowańia agregatu o
mocy miń. 600k We i sprawńos�ci ogo� lńej ńie mńiejszej ńiz"  90%.
Odpowiedź 30
   Zamawiający ńie wyraz"a zgody ńa zmiańę ww. zapisu i ńie podziela argumeńtacji Ofereńta,  
z"e  ww.  zapis  ńie  zachowuje   tym  samym  zasady  proporcjońalńos�ci     do  przedmiotu  
zamo� wieńia,  zapewńiającego  zachowańie  uczciwej  końkureńcji  i  ro� wńego  traktowańia
wykońawco� w.

Pytanie 31



 W  związku  z  wymagańiami  spełńieńia  wskaz�ńika  rezultatu  bezpos�redńiego  w  postaci
roczńej  oszczędńos�ci  eńergii  pierwotńej  w  wysokos�ci  23577,5GJ/rok  oraz  zmńiejszeńie
emisji CO2 w ilos�ci 7829Mg/rok, zwracamy się z pros�bą o podańie:
 zakładańej produkcji ciepła z jedńostek kogeńeracyjńych,
 trybu pracy jedńostek kogeńeracyjńych w sezońie grzewczym i poza ńim,
 charakterystyki rozbioro� w c.w.u. (z Zał_1 do PFU wyńika tylko moc s�redńia wyńosząca
1MW).   
Odpowiedź 31
Ofereńt  powińień  zaoferowac�  taką  iństalację,  kto� ra  spełńi  ww.  wskaz�ńiki  rezultatu
bezpos�redńiego.  Zamawiający  załączył  parametry  pracy  sieci  cieplńej  za  2019  rok  (w
rozbiciu ńa poszczego� lńe miesiące) oraz podał w PFU roczńą ilos�c� wyprodukowańej eńergii
cieplńej – za ostatńie 4 lata. 

Pytanie 32
 Zwracamy się z pytańiem czy deklarowańa sprawńos�c�  ogo� lńa zespołu kogeńeracyjńego,
kto� rą ma podac� w ofercie Wykońawca ma odńosic�  się do temperatury powrotu wyńoszącej
42°C,  czy  ma  byc�  wartos�cią  s�redńioroczńą?  W  wypadku  braku  odpowiedzi  wprost
Wykońawca przyjmie, z"e wymagańa wartos�c� dotyczy jedyńie temperatury powrotu 42°C.
Odpowiedź 32
 Deklarowańa przez Ofereńta sprawńos�c�  ogo� lńa zespołu kogeńeracyjńego nie może być
mniejsza  niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  stańowi  parametr
gwarańtowańy i będzie sprawdzańa zgodńie z zapisem w pkt. 1.4.2 PFU (załączńik ńr 2 do
SIWZ).

Pytanie 33
 Zwracamy  się  z  pytańiem  czy  deklarowańa  sprawńos�c�  elektryczńa  zespołu
kogeńeracyjńego kto� rą  ma podac�  w ofercie Wykońawca ma odńosic�  się  do pełńej  mocy
jedńostki,  czy  ma  byc�  wartos�cią  s�redńioroczńą?  W  wypadku  braku  odpowiedzi  wprost
Wykońawca przyjmie, z"e wymagańa wartos�c� dotyczy pełńej mocy układu kogeńeracyjńego.
Odpowiedź 33
 Deklarowańa przez Ofereńta sprawńos�c�  elektryczńa zespołu kogeńeracyjńego nie może
być  mniejsza  niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  stańowi  parametr
gwarańtowańy i będzie sprawdzańa zgodńie z zapisem w pkt. 1.4.2 PFU (załączńik ńr 2 do
SIWZ).
 
 Pytanie 34
 Pońiewaz"  deklarowańe  sprawńos�ci  układu  kogeńeracyjńego  (wartos�ci  gwarańtowańe)
będą  weryfikowańe  w  trakcie  pro� by  przy  pracy  systemu  z  temperaturami  70/42°C.



Zwracamy się z pros�bą o wyjas�ńieńie czy temperatura powrotu jest stała dla całego roku i
wyńosi 42°C czy tez"  ulega zmiańie? Jez"eli  ńie jest stała w ciągu roku to zwracamy się z
pros�ba o podańie przebiegu temperatury powrotu w ciągu roku.
Odpowiedź 34
Zamawiający załączył parametry pracy sieci  cieplńej za 2019 rok oraz pońowńie podaje
parametry pracy sieci dla kto� rych będą wykońywańe pomiary gwarańtowańe - 70/42 °C.
Zdańiem Zamawiającego powyz"sze ińformacje są wystarczające ńa etapie przygotowańia
oferty.

Pytanie 35
 W związku z  zakresem dokumeńtacji  obejmującej  „uzgodnienia z  PGE Lublin (sprzedaż
energii  elektrycznej  do  sieci  energetycznej),  uzgodnienia  z  Urzędem  Regulacji  Energetyki
(dokumentacja  do  uzyskania  zmiany  koncesji  na  wytwarzanie  energii  elektrycznej,  na
wytwarzanie ciepła, dokumentacja do uzyskania decyzji dotyczących uzyskania certyfikatów”,
zwracamy się z pros�bą o wyjas�ńieńie:

 Jaki zakres uzgodńień�  z  PGE Lubliń w zakresie sprzedaz"y eńergii  elektryczńej
lez"y po strońie Wykońawcy a jaki po strońie Zamawiającego? Nadmieńiamy, z"e
Wykońawca ńie moz"e zawierac� Umo� w w imieńiu Zamawiającego.

 Czy Zamawiający posiada końcesję ńa wytwarzańie eńergii elektryczńej kto� ra ma
ulec zmiańie?

 O jakie certyfikaty chodzi Zamawiającemu i jakie w tym względzie dokumeńty 
ma przygotowac� Wykońawca?

Odpowiedź 35
Zamawiający ńie wymaga od Wykońawcy zawierańia  Umo� w w imieńiu Zamawiającego, a
jedyńie  przygotowańia  ńiezbędńych dokumeńto� w.  Zamawiający  ńie  posiada  końcesji  ńa
wytwarzańie eńergii elektryczńej, a zapis zmiańa końcesji dotyczy posiadańej końcesji ńa
wytwarzańie  eńergii  cieplńej.  Zamawiający  zwraca  uwagę,  z"e  w  SIWZ  ńie  ma  zapisu
dokumentacja do uzyskania decyzji dotyczących uzyskania certyfikatów.
 
Pytanie 36
 Zwracamy się z pros�bą o uszczego� łowieńie jakie dokumeńty ma przygotowac� Wykońawca
do  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  Lublińie  w  celu  zawarcia  umowy  ńa  dystrybucję
wytworzońej eńergii elektryczńej?
Odpowiedź 36
 Zgodńie z wymagańiami operatora tj. PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublińie.

Pytanie 37



Zamawiający wymaga uzyskańia przez wybrańego wykońawcę prawomocńego pozwoleńia
ńa  budowę  w  termińie  do  31.07.2020,  co  w  sytuacji  wprowadzeńia  ńa  tereńie
Polski szczego� lńych rozwiązań�  Prawa Kraju, z uwagi ńa zwalczańie zakaz"eń�  wirusem SARS-
CoV-2 i rozprzestrzeńiańia się choroby zakaz�ńej u ludzi (zwańej dale COVID-19) wydaje się
ńie realńe. Pragńiemy zauwaz"yc�, z"e czas związańia oferta wyńosi 60 dńi od dńia złoz"eńia tj.
od 17.04.2020 do 16.06.2020. W sytuacji, kiedy czas urzędowy oczekiwańia ńa pozwoleńie
ńa budowę wyńosi do 65 dńi, a okres uprawomocńiańia wyńosi 14 dńi sprawia, w obecńej
sytuacji, ńie ma absolutńie z"adńych szańs uzyskańia prawomocńego pozwoleńia ńa budowę
w  stańdardowych  termińach  ustawowych  ńawet  jez"eli  Zamawiający  podpisze  Umowę
wykońawczą przeciągu  paru  dńi  od  złoz"eńia  ofert.  Prosimy  zatem  o  rezygńacje  z  tego
wymogu  lub  deklaracje,  z"e  Zamawiający  ńie  obciąz"y  Wykońawcy  karami  za  jego
ńiedotrzymańie.
Odpowiedź 37
 Zamawiający  plańuje  podpisańie  umowy  z  Wykońawcą  do  30.04.2020  r,  a  więc  czas
pozostawiońy Wykońawcy ńa  sporządzeńie  projektu  budowlańego wraz z  wymagańymi
uzgodńieńiami wyńosi 92 dńi. Tym samym Zamawiający ńie wyraz"a zgody ńa zmiańę ww.
zapiso� w SIWZ. 

Pytanie 38
 Prosimy o wykres� leńie z zakresu końcepcji techńiczńo-techńologiczńej „schematu instalacji
elektrycznych  wyprowadzenia  mocy  obejmujący  m.in.  zaprojektowanie  i  wykonanie  nowej
rozdzieleni  wyprowadzenia  mocy  (rozdzielnia  SN  główna)  –  opis  w  PFU”  schemat  został
przeciez"  dołączońy przez Zamawiającego jako załączńik ńr 5 do PFU.
Odpowiedź 38
 Zamawiający wymaga dostosowańia rozdzielńi SN w zakresie wykońańia wyprowadzeńia
mocy – zgodńie z waruńkami przyłączeńia wydańymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w
Lublińie oraz wymagańiami okres� lońymi w dokumeńtacji przetargowej.

Pytanie 39
 W umowie serwisowej §6 ust. 2 „w okresie gwarańcyjńym tj. 24 miesięcy lub 16 000h pracy
włączńie wszelkie koszty lez"ą  po strońie wykońawcy. Do ńich ńalez"ą  koszty eksploatacji
związańe  z  wykońańiem  przeglądo� w  wymiańa  częs�ci,  materiało� w  oraz  płyńo� w
eksploatacyjńych".  Nalez"y  zauwaz"yc�,  z"e  musi  to  prowadzic�  do  zwiększeńia  koszto� w
realizacji zadańia, gdyz"  Wykońawcy będą musieli ując�  czyńńos�ci związańe z utrzymańiem
ruchu w ceńie urządzeń� . Prosimy o wyjas�ńieńie czy serwis preweńcyjńy przez 24 miesiące
stańowi koszt kwalifikowańy ińwestycji?
Odpowiedź 39



Koszty  związańe  z  prowadzeńiem  serwisu  w  okresie  gwarańcyjńym  są  –  jak  pisze  sam
Ofereńt - kosztami eksploatacyjńymi, a więc siłą rzeczy ńie mają wpływu ńa koszty realizacji
zadańia i ńie stańowią koszto� w kwalifikowańych ińwestycji.

Pytanie 40
 W umowie serwisowej  § 8 Zamawiający wymaga wńiesieńia zabezpieczeńia wykońańia
Umowy zgodńie z rozdziałem XVI pkt 1 SIWZ. Pragńiemy zauwaz"yc�, z"e powyz"szy rozdział
XVI SIWZ dotyczy Umowy wykońawczej a ńie serwisowej. Prosimy o wyjas�ńieńie ńa jaka
kwotę, ńa jaki okres oraz ńa jakich waruńkach wybrańy Wykońawca będzie zobligowańy
wńies�c� zabezpieczeńie ńalez"ytego wykońańia Umowy Serwisowej? 
Odpowiedź 40
 Zamawiający zmieńia tres�c� §8 umowy serwisowej. Otrzymuje oń brzmieńie:

§8
„Zabezpieczenie wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. 

Pytanie 41
 Prosimy o wykres� leńie z zakresu oferty:  Kosztorysu ofertowego uproszczonego. Zgodńie z
zapisami  „Powyższy  kosztorys  w  odniesieniu  do  kalkulacji  ceny  ofertowej  ma  charakter
informacyjny  i  stanowić  będzie  podstawę  do  obliczenia  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a
także  do  określenia  zakresów  wykonanych  prac  przy  rozliczeniu  fakturami  częściowymi.”
Pońiewaz"  jak  wskazał  Zamawiający  powyz"szy  kosztorys  jest  ńiezwykle  waz"ńy  i  będzie
uz"ywańy do rozliczeń�  zaro� wńo częs�ciowych jak i w wypadku rozwiązańia umowy, ńie moz"e
oń miec�  charakteru uproszczońego tylko miec�  odzwierciedleńie w wykońańych projektach
wykońawczych  kto� re  powstańą  dopiero  po  paru  miesiącach  od  momeńtu  podpisańia
umowy. Narzuceńie potrzeby wykońańia kosztoryso� w ńa etapie składańia ofert powoduje,
z uwagi ńa ńiezwykle kro� tki czas ńa złoz"eńie oferty (14 dńi), z"e wykońawcy ńie posiadający
projekto� w  wykońawczych  ideńtyczńych  obiekto� w  z  tym  oferowańym  ńie  są  w  stańie
wykońac� kosztoryso� w rzetelńie, lub ńie będą mogli wziąc�  udziału w przetargu, a co za tym
idzie  wymo� g  teń  ńie  zachowuje  zasady  proporcjońalńos�ci do  przedmiotu  zamo� wieńia,
zapewńiającego zachowańie uczciwej końkureńcji i ro� wńego traktowańia wykońawco� w. 
Odpowiedź 41
 Pońiewaz" ,  zgodńie  z  SIWZ  będzie  realizowańe  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,
Zamawiający  wymaga  dostarczeńia  wraz  z  ofertą  jedyńie  kosztorysów  uproszczonych
wykońańych ńa bazie oferowańych urządzeń�  i budowli. Kosztorysy uproszczońe powińńy
zawierac�  pozycje  umoz" liwiające  obliczeńia  wyńagrodzeńia  ńalez"ńego  Wykońawcy  w
przypadku  odstąpieńia  od  umowy,  wypowiedzeńia  lub  rozwiązańia  umowy,  a  takz"e  do
okres�leńia zakreso� w wykońańych prac przy rozliczeńiu fakturami częs�ciowymi. 



Pońiewaz"  wymo� g  teń  dotyczy  wszystkich  Ofereńto� w,  zachowuje   tym  samym  zasady  
proporcjońalńos�ci     do  przedmiotu  zamo� wieńia,  zapewńiającego  zachowańie  uczciwej  
końkureńcji i ro� wńego traktowańia wykońawco� w.

Pytanie 42
 Zgodńie  z  zapisami  PFU  „Zamawiający  zabezpieczy  dostawę  gazu  oraz  odbiór  energii
elektrycznej i ciepła w okresie rozruchu, ruchu regulacyjnego ruchu próbnego (w tym próby
72h)” Prosimy, czy słowo zabezpieczy ńalez"y rozumiec� jako: dostarczy i pońiesie związańe z
tym koszty? Jez"eli ńie to prosimy o wyjas�ńieńie kto: Zamawiający czy Wykońawca pońosi
koszty paliwa gazowego?
Odpowiedź 42
 Zamawiający  zapewńi  dostawę  paliwa  gazowego  ńatomiast  jego  koszt  lez"y  po  strońie
Wykońawcy.

 Pytanie 43
 Czy Zamawiający posiada aktualńą mapę do celo� w projektowych?
Odpowiedź 43
 Zamawiający ńie posiada mapy do celo� w projektowych. Pońiewaz"  przetarg prowadzońy
jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obowiązek wykońańia mapy ńalez"y do Wykońawcy.

Pytanie 44
 Czy dla przewidziańej lokalizacji występuje miejscowy plań zagospodarowańia tereńu, a
jez"eli ńie czy zamawiający posiada waruńki zabudowy dla plańowańej ińwestycji?
Odpowiedź 44
 Dla przewidziańej lokalizacji występuje miejscowy plań zagospodarowańia tereńu.

Pytanie 45
Zwracamy się o wyjas�ńieńie od jakiego puńktu wykońawca ma wykońac� dostawę i mońtaz"
lińii  gazowej,  ńa  załączońym  plańie  sytuacyjńym  oraz  waruńkach  gazowych  ńie  ma
lokalizacji puńktu rozdziału własńos�ci sieci.
Odpowiedź 45
Zgodńie z waruńkami przyłączeńia do sieci gazowej wydańym przez PSG sp. z o.o. Oddział
w Lublińie i dołączońymi do ńińiejszego postępowańia. Odpowiedz�  ńa to pytańie jest w PFU
Rozdział 1.1.2.3 Roboty pkt 6 a. 

Pytanie 46
Zwracamy się o wyjas�ńieńie czy w ramach zadańia Wykońawca dostarcza i mońtuje stacje
pomiarową gazu o kto� rej mowa w waruńkach przyłączeńia do sieci gazowej?



Odpowiedź 46
Zgodńie z waruńkami przyłączeńia do sieci gazowej wydańym przez PSG sp. z o.o. Oddział
w Lublińie i dołączońymi do ńińiejszego postępowańia (Załączńik ńr 4 do PFU).

Pytanie 47
W zakresie dokumeńto� w wymagańych do złoz"eńia wraz z ofertą przetargową Zamawiający
wymaga dołączeńia schematu iństalacji elektryczńych wyprowadzeńia mocy, podczas gdy
schemat  wyprowadzeńia  mocy  wraz  z  zakresem  prac  do  wykońańia  został  zawarty  w
załączńiku  5  do  PFU.  Prosimy  o  wyjas�ńieńie  czy  Zamawiający  wymaga  wykońańia
wyprowadzeńia  mocy  zgodńie  z  w/w  załączńikiem  do  PFU  (kto� ry  obejmuje  całkowitą
wymiańę rozdzielńi SN Zamawiającego) czy ińaczej?   
Odpowiedź 47
Zamawiający wymaga dostosowańia rozdzielńi SN w zakresie wykońańia wyprowadzeńia
mocy – zgodńie z waruńkami przyłączeńia wydańymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w
Lublińie oraz wymagańiami okres� lońymi w dokumeńtacji przetargowej.

Pytanie 48
Prosimy  o  załączeńie  mapy  w  wersji  DWG  celem  wrysowańia  obiektu  zgodńie  z
wymagańiami Zamawiającego w zakresie propońowańej lokalizacji.
Odpowiedź 48
Zamawiający ńie posiada mapy w wersji DWG.

Pytanie 49
Prosimy o udostępńieńie schematu cieplńego istńiejącej ciepłowńi w formacie DWG celem
wykońańia schematu włączeńia zgodńie z wymagańiami SIWZ.
Odpowiedź 49
Zamawiający ńie posiada schematu cieplńego istńiejącej ciepłowńi w formacie DWG.

Pytanie 50
Prosimy o potwierdzeńie, z"e Zamawiający zabezpieczy odbio� r eńergii elektryczńej i ciepła
w okresie rozruchu, ruchu regulacyjńego i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h) w ilos�ci:

 eń. elektryczńa 1,2MW (+7%), 
 ciepło 1660kW (+-10%) przy parametrach sieci 70/42°C

Odpowiedź 50
Zamawiający zabezpieczy odbio� r  eńergii  elektryczńej  i  ciepła w okresie rozruchu,  ruchu
regulacyjńego i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h).

Pytanie 51



Prosimy o potwierdzeńie, z"e Zamawiający zabezpieczy dostawy gazu ńa okres rozruchu, 
ruchu regulacyjńego  i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h). 
Odpowiedź 51
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52
Zwracamy się z pros�bą o podańie godzińowych parametro� w powrotu wody sieciowej w
ujęciu  roczńym  oraz  krzywej  grzańia  w  celu  wykońańia  ańalizy  pracy  układu
kogeńeracyjńego.
Odpowiedź 52
Zamawiający załączył parametry pracy sieci  cieplńej za 2019 rok oraz pońowńie podaje
parametry pracy sieci dla kto� rych będą wykońywańe pomiary gwarańtowańe - 70/42 °C.
Zdańiem Zamawiającego powyz"sze ińformacje są wystarczające ńa etapie przygotowańia
oferty.

Pytanie 53
W  związku  z  zapisami  §10  ust.  6  Umowy  „Jez"eli  ńietermińowos�c�'  wykońańia  robo� t
spowoduje  odstąpieńie  od  umowy  ze  strońy  wspo� łfińańsującej  ińwestycję  Wykońawca
pońiesie odpowiedzialńos�c�  odszkodowawcza ńa zasadach ogo� lńych okres� lońych okres� lońą
w artykule 471 KC", zwracamy się z pros�bą o:
 Ińformację jakie jedńostki wspo� łfińańsują Ińwestycję?
 Czy Zamawiający ma juz"  podpisańe Umowy z tymi podmiotami wspo� łfińańsującymi?
 Jez"eli  zamawiający ma juz"  podpisańe umowy z podmiotami wspo� łfińańsującymi  to

prosimy o okres� leńie maksymalńej wysokos�ci odszkodowawczej. 
 Jez"eli  Zamawiający  dopiero  zamierza  podpisac�  umowy  ńa  wspo� łfińańsowańie

dopiero po podpisańiu Umowy realizacyjńej z Wykońawcą prosimy o ińformację jaka
będzie  kwota  takiej  umowy  ńa  wspo� łfińańsowańie  oraz  waruńki  utraty
wspo� łfińańsowańia?

 Jaka  jest  maksymalńa  kwota  strat  Zamawiającego  z  tytułu  odstąpieńia  strońy
wspo� łfińańsującej?

Podańie  w/w ińformacji  jest  ńiezbędńe  w celu  kalkulacji  ryzyka  oraz  oceńy waruńko� w
odstąpieńia od Umowy przez strońę wspo� łfińańsującą, co jest ńiezbędńe Wykońawcy ńa
etapie składańia oferty. Nadmieńiamy, z"e Zamawiający jest zobligowańy do udostępńieńia
w/w umo� w ńa podstawie Ustawy o dostępie do ińformacji publiczńej.
Odpowiedź 53
Zamawiający  posiada  s�rodki  pozwalające  ńa  sfińańsowańie  ińwestycji  oraz  podpisańą
umowę. Ińwestycja będzie sfińańsowańa ze s�rodko� w POIiSQ  i  NFOSQ iGW.  Zamawiający ńie
jest  zobligowańy  do  udostępńieńia  w/w  umo� w  ńa  podstawie  Ustawy  o  dostępie  do



ińformacji publiczńej. W razie potrzeby umowa zawarta pomiędzy Ińwestorem oraz strońą
wspo� łfińańsującą zostańie udostępńiońa Ofereńtowi, kto� rego oferta zostańie wybrańa jako
ńajkorzystńiejsza.
 


