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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 
08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na 
paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10.1. „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów". udziela 
następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania do „załącznika nr.3 do SIWZ - Program funkcjonaino-użytkowy: 

1. 

W pkt. 1.2.2 Zamawiający pisze: 
„Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch 
instalacji kogeneracyjnych o mocy 1 MWe i 1,86 
(+7%) MWe zasilanych gazem ziemnym typ 
EGZ- 50, zabudowanych w kontenerach 
wolnostojących" 
W przypadku zespołu kogeneracyjnego o mocy 
1,86 MWe Zamawiający podaję możliwość 
dopuszczalnej tolerancji w wysokości (+7%), 
natomiast dla agregatu 1 MWe brak jest takiej 
tolerancji. Czy Zamawiający może wyjaśnić z 
czego wynika tolerancja dla zespołu 1,86 MWe ? 

Różnica wynika z mocy określonej w 
warunkach przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej. 

W przypadku silnika 1,86 MW 
Zamawiający dysponuje warunkami 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
na 1999 KW. 

Natomiast w przypadku drugiej instalacji, 
uzyskane warunki są tożsame z mocą 
instalacji, czyli 1 MWe. 

2. 

W pkt. 3.1.1 w ppkt. h. Zamawiający pisze: 
„Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości 
określonych odpowiednimi normami i przepisami, 
mierzony na granicy działki (analiza 
akustyczna)", natomiast w pkt 3.3.5 Zamawiający 
pisze: „ Maksymalny poziom hałasu na zewnątrz -
w odległości 1 m od ściany kontenera - nie 
większy niż 85 dB przy 100% obciążeniu. Emisja 
hałasu na granicy nieruchomości zgodna z 
obowiązującym prawem" 
Prosimy o sprecyzowanie czy Oferent ma się 
odnosić do wymagań poziomu hałasu dla Im od 
ściany zabudowy kontenerowej, czy ma 
przygotować opracowanie z analizą akustyczną 
wartości określonych według norm mierzonych na 
granicy działki. 
Prosimy o określenie odległości zabudowy 

Zamawiający wymaga aby przeprowadzona 
została analiza akustyczna pozwalająca 
stwierdzić, że hałas na granicy z obszarami 
chronionymi akustycznie jest na poziomie 
zgodnym z wymaganiami prawa. 
Odległości zabudowy od granicy 
nieruchomości zostaną określone na etapie 
opracowywania projektu. 

1 



kontenerowej od granicy działki dla 
poszczególnych zespołów. 

3. 

W pkt. 3.3.2 w załączonej przez Zamawiającego 
tabeli znajduje się wymagana sprawność 
całkowita układu wynosząca >86%. 
Prosimy o sprecyzowanie, dla których 
parametrów (zima: Tz=60°C, Tp=80°C, lato: 
Tz=45°C,Tp=70°C) Oferent ma deklarować 
sprawność całkowitą ? 
W obydwu warunkach może się okazać, iż będą 
różne wartości sprawności. 
Aby uzyskać porównywalność składanych Ofert, 
Zamawiający winien scharakteryzować parametry 
sieci, dla której ma być deklarowana sprawność 
Oferowanego urządzenia. 

Oferent ma zapewnić sprawność > 86% 
podczas pracy z mocą nominalną, również 
w okresie zimowym. 

4. 

W pkt 3.3.1 Zamawiający pisze: 
„Moduł kogeneracyjny, powinien spełniać 
wymagania stosownych norm, potwierdzone 
oznaczeniem C E lub inne dopuszczenia na rynek 
Polski dla urządzeń przeznaczonych do spalania 
gazu, określonych w przepisach określających 
wymagania certyfikacji dla urządzeń 
energetycznych," 
Prosimy o potwierdzenie, iż przez określenie 
moduł kogeneracyjny Zamawiający ma na myśli 
zespół (silnik +generator na wspólnej ramie). 

Zamawiający ma na myśli silnik + 
generator na wspólnej ramie. 

5. 

W pkt. 3.3.3.4 , ppkt. b Zamawiający pisze: 
„ Wymiennik odzysku ciepła ze spalin wyposażyć 
w bajpas pomijający odzysk ciepła z wymiennika 
spalin" 
Zastosowanie chłodnicy HT dla awaryjnego 
odbioru ciepła zarówno z bloku silnika oraz 
spalin, eliminuje konieczność stosowania by-
passu dla spalin. Czy Zamawiający dopuszcza 
zamiast stosowania by-passu na spalinach 
zastosować chłodnice awaryjną umożliwiającą 
zrzucenie całego ciepła z bloku i spalin? 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

6. 

W pkt. 3.3.3.4 , ppkt. c Zamawiający pisze: 
„Obie instalacje powinny być wyposażone w 
układ kondensacji na spalinach" 
Prosimy o sprecyzowanie do jakiej temperatury 
jest wymagane schłodzenie spalin oraz jaki będzie 
parametr wody ze strony Klienta. 

Ostateczną decyzję o zastosowaniu 
kondensacji Zamawiający podejmie w 
dalszym etapie postępowania. W chwili 
obecnej prowadzone są obliczenia mające 
na celu potwierdzenie celowości jej 
zastosowania. 

7. 

W pkt. 3.3.3.5 Zamawiający pisze: 
„Układ chłodzenia zespołu prądotwórczego 
powinien być wyposażony w chłodnicę 
wentylatorową wspólna dla obiegu chłodzenia 
silnika i schładzania mieszanki paliwowo-
powietrznej tak, aby było możliwe rezerwowe 
chłodzenie silnika oraz eksploatacyjne 
schładzanie mieszanki doładowanej" 
W punkcie tym Zamawiający piszę o 
zastosowaniu wspólnej chłodnicy dla obiegu 

Zamawiający zmienia treść pkt 3.3.3.5 PFU 
Dotychczasowe brzmienie: 
Układ chłodzenia zespołu prądotwórczego 
powinien być wyposażony w chłodnicę 
wentylatorową wspólna dla obiegu 
chłodzenia silnika i schładzania mieszanki 
paliwowo- powietrznej tak, aby było 
możliwe rezerwowe chłodzenie silnika oraz 
eksploatacyjne schładzanie mieszanki 
doładowanej. Chłodnica powinna być 
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chłodzenia silnika oraz mieszanki paliwowo-
powietrznej. Informujemy, że takie rozwiązanie 
nie ma uzasadnienia technicznego, oraz przez 
większość producentów jest niedopuszczalne do 
zastosowania. Powszechnie stosowane 
rozwiązanie jest oparte o zastosowanie 2-óch 
oddzielnych chłodnic wentylatorowych dla 
obiegów chłodzenia silnika oraz mieszanki 
paliwowo-powietrznej. Prosimy o zmianę zapisu 
na: 
„Układ chłodzenia zespołu prądotwórczego 
powinien być wyposażony w 2 oddzielne 
chłodnicę wentylatorowe, osobno dla obiegu 
chłodzenia silnika oraz schładzania mieszanki 
paliwowo- powietrznej tak, aby było możliwe 
rezerwowe chłodzenie silnika oraz eksploatacyjne 
schładzanie mieszanki doładowanej" 

zamontowana na zewnątrz na fundamencie 
lub na dachu budynku. Jako czynnik 
chłodzący zastosowany jest wodny roztwór 
glikolu. 

Nowe brzmienie: 
Układ chłodzenia zespołu prądotwórczego 
powinien być wyposażony w chłodnicę 
wentylatorową dla obiegu chłodzenia 
silnika i schładzania mieszanki paliwowo-
powietrznej tak, aby było możliwe 
rezerwowe chłodzenie silnika oraz 
eksploatacyjne schładzanie mieszanki 
doładowanej. Chłodnica powinna być 
zamontowana na zewnątrz na fundamencie 
lub na dachu budynku. Jako czynnik 
chłodzący zastosowany jest wodny roztwór 
glikolu. 

8. 

W pkt. 3.4 Zamawiający pisze: 
„Wykonawca przeprowadzi egzaminy 
sprawdzające dla każdego z uczestników. 
Uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny 
egzaminu otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony 
przez producenta agregatu kogeneracyjnego, 
certyfikat uprawniający do prowadzenia 
eksploatacji przekazanej instalacji. Osoby te będą 
jedynymi osobami uprawnionymi do obsługi 
agregatu." 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„Wykonawca przeprowadzi egzaminy 
sprawdzające dla każdego z uczestników. 
Uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny 
egzaminu otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony 
przez autoryzowanego przedstawiciela zespołu 
kogeneracyjnego, certyfikat uprawniający do 
prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji. 
Osoby te będą jedynymi osobami uprawnionymi 
do obsługi agregatu." 

Zamawiający zmienia pkt 3.4 PFU 
Dotychczasowe brzmienie: 
( . . . ) Wykonawca przeprowadzi egzaminy 
sprawdzające dla każdego z uczestników. 
Uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny 
egzaminu otrzyma od Wykonawcy, 
potwierdzony przez producenta agregatu 
kogeneracyjnego, certyfikat uprawniający 
do prowadzenia eksploatacji przekazanej 
instalacji. Osoby te będą jedynymi osobami 
uprawnionymi do obsługi agregatu ( . . . ) 
Nowe brzmienie: 
Wykonawca przeprowadzi egzaminy 
sprawdzające dla każdego z uczestników. 
Uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny 
egzaminu otrzyma od Wykonawcy, 
potwierdzony przez autoryzowanego 
przedstawiciela producenta zespołu 
kogeneracyjnego, certyfikat uprawniający 
do prowadzenia eksploatacji przekazanej 
instalacji. Osoby te będą jedynymi osobami 
uprawnionymi do obsługi agregatu. 

9. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyra/a 
zgodę aby proponowane przez Oferenta jednostki 
kogeneracyjne były po raz pierwszy zastosowane 
w Polsce, w Państwa projekcie ? W celu 
uniknięcia sytuacji, w której Oferent po raz 
pierwszy zastosuje oferowane jednostki w 
Państwa projekcie, zwracamy się z prośbą, aby 
każdy z Oferentów wykazał listę projektów, w 
której proponowane jednostki już zastosował. 

Zamawiający oczekuje pisemnego 
zobowiązania Wykonawcy, że zastosuje 
agregat kogeneracyjny fabryczne nowy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed datą dostawy i nie 
będący rozwiązaniem prototypowym, 

Pytania do „załącznika nr. 9 do SIWZ - wzór umowy generalnej" 

10. 

W § 4 pkt. 2 Zamawiający pisze: 
2.1. „Wykonanie projektu budowlanego: 40 dni 
od daty podpisania umowy" 
2.2. „Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę: 

Zamawiający zmienia §4, pkt 2.1 
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50 dni od daty podpisania umowy" 
2.3. „Uzyskanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę: do 31.03.2020r." 
Powyżej zapisane terminy w odniesieniu do 
szerokiego i złożonego zakresu prac jakie każdy z 
Oferentów jest zobowiązany w związku z ww. 
umową wykonać (Projekt Budowlany, w celu 
złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
opracowany co najmniej w poddziale na branże: 
architektoniczno-budowlaną, technologiczną, 
elektryczną,, zagospodarowania terenu oraz 
niezbędnych przyłączy, opracowaną specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, analizę akustyczną, kosztorys 
nakładczy budowy elektrociepłowni.) są 
terminami, które mogą powodować, że część z 
Oferentów z uwagi na kary znajdujące się w 
umowie oraz duże ryzyko związane z 
niedotrzymaniem ww. terminów postanowi 
wycofać się z uczestnictwa w postępowaniu 
przetargowym. Dodatkowo biorąc pod uwagę 
fakt, że Zamawiający przewiduję termin 
rozpoczęcia produkcji na 01.01.2022r., czas na 
wykonanie projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę powinien być proporcjonalnie 
wydłużony, aby każdy z Oferentów był w stanie 
zadeklarować, oraz potwierdzić wykonanie 
zadania w terminie. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów w 
pkt. 2.1 oraz 2.2 , oraz zmianę zapisu w pkt. 2.3. 
na: 
pkt. 2.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę: do 31.08.2020r. 
Zastosowanie wyłącznie proponowanego zapisu w 
pkt. 2.3. jest dla Zamawiającego wystarczający w 
celu wypełnienia terminu planowanego 
zakończenia realizacji zadania wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie wyznaczonego do 
31.12.2021r. 
Zwracamy również uwagę, iż zgodnie z 
regulaminem POliS 1.6.1 w przypadku braku 
100% gotowości do realizacji projektu 
Wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie, w 
którym zobowiązuje się rozpocząć projekt w 
terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy o 
dofinansowanie. Przy czym z naszego 
doświadczenia wiemy iż, samo podpisanie 
Umowy to również kilka miesięcy od momentu 
przyznania dofinansowania w związku z czym 
tym bardziej termin uzyskania pozwolenia na 
budowę ma możliwość przesunięcia. 

Dotychczasowe brzmienie: 

Wykonanie projektu budowlanego: 40 dni 
od daty podpisania umowy 

Nowe brzmienie: 

Wykonanie kompletnego projektu 
budowlanego i przekazanie 
Zamawiającemu wraz z wnioskiem o 
udzielenie pozwolenia na budowę: do 
06.01.2020 r. 

Zamawiający usuwa pkt 2.2 w §4 

Zamawiający wymaga aby oferent uzyskał 
prawomocną decyzję o pozwoleniu na 
budowę do dnia 30.03.2020 r. 

Z poważaniem 


