
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

Ciechanów, dnia 03.09.2019r. 
N Z - 2 4 2 - 16.4/2019 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V - 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. 12 do SIWZ - Szczegółowy płan przeglądów gwarancyjnycłi i 

pogwarancyjnycłi": 

1. 

Według załączonego przez Zamawiającego planu 
przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
wymagane jest, aby każdy z Oferentów w zakresie 
praca serwisowych uwzględnił czynności 
związane z eksploatacja poniższych urządzeń: 
Tabela: 
Pkt. 64 - Kontrola / wyczyszczenie wymiennika 
spaliny - płyn 
Pkt. 65 - Kontrola / wyczyszczenie wymienników 
płytowych płyn - płyn 
Pkt. 47 - Czyszczenie chłodnicy rezerwowej (jeśli 
konieczne) 
Z naszego doświadczenia wyżej wymienione 
prace nie zostaną przeprowadzane w okresie 
gwarancji, a po okresie gwarancyjnym są to proste 
czynności eksploatacyjne, których wykonanie 
następuje na podstawie stanu rzeczywistego 
poszczególnych urządzeń, uzależnionego od 
warunków eksploatacyjnych takich jak: parametry 
wody, zapylenie, warunki zewnętrzne. W związku 
z faktem, iż są to proste urządzenia typu 
wymiennik czy chłodnica wentylatorowa, z 
którymi pracownicy przedsiębiorstw 
ciepłowniczych mają na co dzień do czynienia, w 
naszej ocenie najlepszym rozwiązaniem dla 
Zamawiającego jest powierzenie tych czynności 

Zamawiający wymaga aby Oferent 
dostosował zakres prac serwisowych do 
wymagań producenta urządzenia. Jeżeli w 
zakresie czynności jest kontrola i 
czyszczenie wymienników oraz chłodnicy 
oferent powinien to przewidzieć na etapie 
postępowania i zamieścić w zakresie 
czynności. 
Zamawiający w późniejszym czasie 
podejmie decyzję czy wykona te prace 
własnym staraniem. 
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własnej obsłudze. 
Zwracamy się więc z prośbą o usunięcie 
powyższych zapisów. 

Pytania pozostałe 

2. 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy 
Zamawiający wymaga, aby każdy z Oferentów w 
proponowanych rozwiązaniach zespołów 
kontenerowych uwzględnił fihry kieszeniowe 
wraz z sygnalizacją zanieczyszczenia, które 
umieszczone zostaną od strony czerpni powietrza 
w celu eliminacji przedostania się zanieczyszczeń 
bezpośrednio do zabudowy kontenerowej ? 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

3. 

Czy Zamawiający wymaga, aby do celów 
bezpieczeństwa obsługi podczas eksploatacji 
urządzeń znajdujących się na dachu, każdy z 
Oferentów uwzględnił zabudowę kontenerową 
wyposażoną w ocynkowane, odporne na warunki 
atmosferyczne dostępowa drabinkę oraz 
umieszczone na dachu barierki ochronne ? 

Zamawiający wymaga zastosowania 
ocynkowanej drabinki dostępowej 

Z poważaniem 

2 


