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Przedmiot postępowania:  

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ  
do budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  

w Warszawie, ul. Marszałkowska 24/26 

 
 

SPROSTOWANIE W ZAKRESIE PYTANIA NR 4 

/dotyczy wyjaśnień udzielonych w dniu 19.04.2022 r./ 

Treść pytania: 

Odnośnie Opisu Przedmiotu Zamówienia  prosimy o poprawienie wartości mocy zamówionej dla 
poszczególnych celów i tak: 

1)  Centralne ogrzewanie powinno być 0,9118, 

2)  Ciepło technologiczne 0,2700, 

Odpowiedź/korekta:  

Po ponownym przeanalizowaniu danych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiający 

pojął decyzję o zmianie mocy  w zakresie centralnego ogrzewania zgodnie z powyższą propozycją i 
jednoczesnym anulowaniu pozycji dotyczącej ciepła technologicznego. 

Po wprowadzeniu powyższych korekt sumaryczna zamówiona moc cieplna pozostaje w niezmienionej 

wysokości i wynosi 1,1818 MW, w tym: 

1) moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,9118 MW 
2) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 

a) maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody – 0,4233 (bez zmian) 
b) średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody – 0,270 MW (bez zmian 

Treść formularza asortymentowo–cenowego, który Wykonawcy zobowiązani są wypełnić składając 

ofertę, pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie, mając na względzie treść art. 284 ust.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25 kwietnia 2022 r. do godz. 9.30. Otwarcie 

ofert nastąpi o godz. 10.00.  

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  
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