
 

                                               

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
 
 

     

WZP.271.1.24.2021 

     

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j.)
Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje 
treść pytań wraz z odpowiedziami.
 
Pytanie 1: 
Proszę o informację zwrotną na temat sposobów pozyskiwania danych terenowych. 

Czy oprócz metody rejestrowej oraz spisu dokonywanych bezpośrednio przez ankieterów 
dopuszczacie Państwo także inne metody zgodnie z regulaminem MIWOP?

Jest to istotne z powodu poczucie bezpieczeństwa niektórych mieszkańców jak i przede 
wszystkim zapewnienia kompletności danych na najwyższym możliwym poziomie. 
W godzinach pracy ankieterów nie ma możliwości dotarcia do wszystkich mieszkańców 
(praca zagraniczna, obawa przed COVID,
godzinach pracy ankieterów (08
wyczerpującej informacji poza Ciechanowem itd.) bądź jest to bardzo utrudnione. W związku 
z powyższym, proszę o informację czy mo
pozyskiwania danych zgodnie z regulaminem MIWOP.

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dopuszcza inna metodę inwentaryzacji, polegającą na przeprowadzeniu 
wywiadu telefonicznego tylko w przypadku braku możliwości pozyskania informacji od części 
mieszkańców, w związku z nietypową i trudną do przewidzenia sytuacją w kraju 
spowodowaną pandemią koronawirusa.

W odniesieniu do innej metody inwentaryzacji uwzględnionej w Wytycznych do 
przygotowania inwentaryzacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazow
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”), Zamawiający 
przewiduje wprowadzenie ankiety online na stronie urzędu www.umciechanow.pl.
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      Ciechanów, dn. 

     

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j.)
Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje 
treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Proszę o informację zwrotną na temat sposobów pozyskiwania danych terenowych. 

Czy oprócz metody rejestrowej oraz spisu dokonywanych bezpośrednio przez ankieterów 
dopuszczacie Państwo także inne metody zgodnie z regulaminem MIWOP?

poczucie bezpieczeństwa niektórych mieszkańców jak i przede 
wszystkim zapewnienia kompletności danych na najwyższym możliwym poziomie. 
W godzinach pracy ankieterów nie ma możliwości dotarcia do wszystkich mieszkańców 
(praca zagraniczna, obawa przed COVID, wymiar pracy uniemożliwiający spotkanie w 
godzinach pracy ankieterów (08-20), zamieszkanie właściciela/osoby mogącej udzielić 
wyczerpującej informacji poza Ciechanowem itd.) bądź jest to bardzo utrudnione. W związku 
z powyższym, proszę o informację czy możliwa będzie implementacja innych metod 
pozyskiwania danych zgodnie z regulaminem MIWOP. 

Zamawiający dopuszcza inna metodę inwentaryzacji, polegającą na przeprowadzeniu 
wywiadu telefonicznego tylko w przypadku braku możliwości pozyskania informacji od części 

w związku z nietypową i trudną do przewidzenia sytuacją w kraju 
ną pandemią koronawirusa. 

W odniesieniu do innej metody inwentaryzacji uwzględnionej w Wytycznych do 
przygotowania inwentaryzacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazow
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”), Zamawiający 
przewiduje wprowadzenie ankiety online na stronie urzędu www.umciechanow.pl.
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Ciechanów, dn. 22.07.2021 r.  

Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 
Miejskiej Ciechanów. 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j.) 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje 

Proszę o informację zwrotną na temat sposobów pozyskiwania danych terenowych.  

Czy oprócz metody rejestrowej oraz spisu dokonywanych bezpośrednio przez ankieterów 
dopuszczacie Państwo także inne metody zgodnie z regulaminem MIWOP? 

poczucie bezpieczeństwa niektórych mieszkańców jak i przede 
wszystkim zapewnienia kompletności danych na najwyższym możliwym poziomie.  
W godzinach pracy ankieterów nie ma możliwości dotarcia do wszystkich mieszkańców 

wymiar pracy uniemożliwiający spotkanie w 
20), zamieszkanie właściciela/osoby mogącej udzielić 

wyczerpującej informacji poza Ciechanowem itd.) bądź jest to bardzo utrudnione. W związku 
żliwa będzie implementacja innych metod 

Zamawiający dopuszcza inna metodę inwentaryzacji, polegającą na przeprowadzeniu 
wywiadu telefonicznego tylko w przypadku braku możliwości pozyskania informacji od części 

w związku z nietypową i trudną do przewidzenia sytuacją w kraju 

W odniesieniu do innej metody inwentaryzacji uwzględnionej w Wytycznych do 
przygotowania inwentaryzacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”), Zamawiający 
przewiduje wprowadzenie ankiety online na stronie urzędu www.umciechanow.pl. 
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II. Działając na podstawie ar
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający informuje o następujących 
zmianach w treści SWZ: 

 

1. W formularzu ofertowym dodaje się następujący zapis:
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacji warunków zamó

 
wartość netto: …...........................................zł             VAT 23 %   tj. …................................ zł

wartość brutto: ….........................................zł   

słownie (wartość
…...........................................................................................................

Na ww. wynagrodzenie składają się:

1) wydruk ankiet i identyfikatorów:
- wartość z podatkiem VAT
2) wynagrodzenie i przeszkolenie ankieterów oraz wyposażenie ankieterów w niezbędne 
narzędzia i środki, w tym środki ochrony (COVID):
- wartość z podatkiem VAT
3) utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z raportem z inwentaryzacji:
- wartość z podatkiem VAT
 
UWAGA: 
Pozycje 1), 2), 3) mają składać się na wartość brutto oferty
koszty wprost nie nazwane powyżej wliczone zostały w ww pozycje
 
 
W załączeniu zmieniony formularz. 

 
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji projekt umowy w :

§ 2 ust. 2 projektu umowy 
 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
jeśli dzień zawarcia umowy przypada po dniu 
realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim,
ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 
umowy na czas nie dłuższy niż okres określony w ust. 1, a Zamawiający
działania zmierzające do przedłużenia
do zawarcia takiego aneksu,
w ust. 1 i pod warunkiem uzyskania zgody na
zadania. 
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Działając na podstawie art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 
ień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający informuje o następujących 

W formularzu ofertowym dodaje się następujący zapis: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacji warunków zamówienia, za wynagrodzenie: 

wartość netto: …...........................................zł             VAT 23 %   tj. …................................ zł

wartość brutto: ….........................................zł    

słownie (wartość 
…........................................................................................................... 

Na ww. wynagrodzenie składają się: 

1) wydruk ankiet i identyfikatorów: 
wartość z podatkiem VAT  .......…...............PLN; 

przeszkolenie ankieterów oraz wyposażenie ankieterów w niezbędne 
narzędzia i środki, w tym środki ochrony (COVID): 

wartość z podatkiem VAT  ....…..…..............PLN; 
3) utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z raportem z inwentaryzacji:

artość z podatkiem VAT  .......…..............PLN. 

Pozycje 1), 2), 3) mają składać się na wartość brutto oferty, przy czym wszelkie inne 
koszty wprost nie nazwane powyżej wliczone zostały w ww pozycje.  

W załączeniu zmieniony formularz.  

jący dokonuje modyfikacji projekt umowy w : 
projektu umowy  

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 08.11.2021
jeśli dzień zawarcia umowy przypada po dniu 01.09.2021 r., a fakt ten uniemożliwi 

otu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim,
ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 
umowy na czas nie dłuższy niż okres określony w ust. 1, a Zamawiający
działania zmierzające do przedłużenia terminu finansowania zadania i wyraża gotowość 

zawarcia takiego aneksu, jednak nie dłużej, niż na okres, o którym mowa
pod warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie terminu finansowania 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów” zrealizowano  
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 

ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 
ień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający informuje o następujących 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi  

wartość netto: …...........................................zł             VAT 23 %   tj. …................................ zł 

 brutto) 

przeszkolenie ankieterów oraz wyposażenie ankieterów w niezbędne 

3) utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z raportem z inwentaryzacji: 

, przy czym wszelkie inne 
 

08.11.2021 r., przy czym 
r., a fakt ten uniemożliwi 

otu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 
umowy na czas nie dłuższy niż okres określony w ust. 1, a Zamawiający podejmie 

terminu finansowania zadania i wyraża gotowość 
jednak nie dłużej, niż na okres, o którym mowa                               

przedłużenie terminu finansowania 
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Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz 
termin związania ofertą. 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mi
nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06
skrzynki Zamawiającego:/ciechanow/skrytkalub/ciechanow/SkrytkaESP
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informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mi
nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06-400 CIECHANÓW.Adres

Zamawiającego:/ciechanow/skrytkalub/ciechanow/SkrytkaESP. 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Adrianna Saganek

Sekretarz Miasta

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów” zrealizowano  
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 

informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Podając 

400 CIECHANÓW.Adres 

Z up. Prezydenta Miasta 

Adrianna Saganek 

Sekretarz Miasta 


