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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. IV - 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 do SIWZ : 

1. 

Proszę o potwierdzenie, że zaakceptujecie 
Państwo referencję, w której dostarczono i 
uruchomiono 2 jednostki o mocy przynajmniej 
IMW, a w skład instalacji wchodziły również 
mniejsze silniki. 

Zamawiający zmienił brzmienie pkt 7.2 
SIWZ pismem z dnia 30.08.2019 r. 

2. 

Proszę o wyjaśnienie co rozumiecie Państwo 
przez podanie wszystkich kosztów serwisu w 
okresie pogwarancyjnym (16 000 - 80 000 mth) 
bez remontów. Czy Oferent ma pominąć koszty 
remontów pośrednich i kapitalnych? 

Zamawiający oczekuje podania zakresu 
czynności serwisowych i kosztów do 
przebiegu 80 000 mth z uwzględnieniem 
remontów pośrednich i remontu 
kapitalnego. Zmiana nastąpiła pismem z 
dnia 30.08.2019 r. 

3. 
Proszę o potwierdzenie, że dopuszczacie Państwo 
silniki, których remonty główne przeprowadzane 
są po 60 000 lub 64 000 mth. 

Zamawiający dopuszcza takie silniki. 

4. 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku 
wykonywania remontu kapitalnego po 80 000 mth 
ten remont również ma być wliczony do ceny 
oferty. 

Zamawiający wymaga podania zakresu 
czynności serwisowych i kosztu serwisu do 
przebiegu 80 000 mth. Remont kapitalny 
wykonywany po przekroczeniu tego 
przebiegu musi być wliczony do ceny 
oferty. 

5. Do jakiej wartości dopuszczacie Państwo 
schłodzenie spalin? 

120°C 

6. Proszę o wydłużenie terminu wykonania projektu 
budowlanego i złożenia wniosku o pozwoleniu na 

Zamawiający zmienia treść §4, pkt 2.1 
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budowę do przynajmniej 90 dni. 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 

7. 

Naliczycie Państwo karę w przypadku gdy oferent 
nie uzyska wymaganej łącznej sprawności układu 
w kwocie równej ilości dodatkowo zakupionego 
paliwa, zapisano również, że taka kara zostanie 
naliczona raz, proszę o wyjaśnienie metodyki 
obliczenia tej kary. 

Zamawiający zmienia treść §17, pkt 2, lit. 
f) 

Dotychczasowe brzmienie: 

za nie uzyskanie gwarantowanej łącznej 
sprawności energetycznej układu 
kogeneracyjnego, wyliczonej według 
funkcjonalno - użytkowego w kwocie, 
równej kosztowi dodatkowego zakupu 
dodatkowego paliwa gazowego 
(wynikającego z pogorszonej sprawności) 
przez okres gwarancji dla agregatów 
kogeneracyjnych (kara jednorazowa). 

Nowe brzmienie: 

za nie uzyskanie gwarantowanej łącznej 
sprawności energetycznej układu 
kogeneracyjnego, o której mowa w pkt 
3.3.2 PFU, w kwocie równej kosztowi 
zakupu dodatkowego paliwa gazowego 
(wynikającego z pogorszonej sprawności) 
w przeliczeniu na cały okres gwarancji 
(kara jednorazowa), przy następujących 
założeniach: dyspozycyjność z pkt 3.3.2 
PFU, cena paliwa gazowego i wskaźnik 
konwersji z ostatniej faktury opłaconej 
przez Zamawiającego po dniu stwierdzenia 
nieosiągnięcia parametrów 
gwarantowanych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość 
naliczenia kary proporcjonalnie do okresu 
obniżenia łącznej sprawności w momencie 
gdy wykonawca usunie przyczynę, w 
wyniku czego osiągnie wartości 
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gwarantowane. 

Rozliczenie kary i jej płatność nastąpi wraz 
z końcem okresu gwarancji. 

8. Proszę 0 wydłużenie terminu składania ofert do 2 
października 2019r. 

Na chwilę obecną Zamawiający nie widzi 
potrzeby przedłużania terminu 
postępowania 

9. 

Proszę 0 potwierdzenie, że oceniana wartość 
sprawności ogólnej to wartość nominalna, która 
ma być potwierdzona przez producenta silnika 
gazowego. 

Oferent zobowiązany jest podać sprawność 
przy mocy nominalnej, którą gwarantuje 
producent urządzenia i która osiągnięta 
zostanie przed odbiorem końcowym, na 
etapie pomiarów wartości gwarantowanych 
0 których mowa w pkt 3.3.2 PFU. 

10. 

W jaki sposób oceniana będzie sprawność, silniki 
0 mocy 1 MW i 1.86 (+/7%) MW charakteryzują 
się różnymi sprawnościami całkowitymi i różni 
oferenci mogą zadeklarować najwyższą 
sprawność ogólną dla silnika o mocy 1 i 1.86 
MW. 

Sprawność oceniana będzie podczas 
pomiarów wartości gwarantowanych, na 
obiekcie Zamawiającego. 

Metodyka określania sprawności oparta jest 
na odczycie wartości zużycia gazu, 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej z 
legalizowanych urządzeń pomiarowych. 

Sprawność powinna być określona na 
podstawie projektu rozporządzenia Ministra 
Energii w sprawie sposobu obliczania 
danych podanych na potrzeby korzystania z 
systemu wsparcia oraz szczegółowego 
zakresu obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Z poważaniem 


