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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I 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 do SIWZ : 

1. 

W nawiązaniu do informacji przedstawionych na 
wizji technicznej, jak również w pkt.3.1.1.h 
załącznika nr 3 do SIWZ "Programu 
funkcjonalno-użytkowego" prosimy o 
odpowiedź, czy Zamawiający wymaga, aby 
zabudowa kontenerowa została wykonana, jako 
prefabrykowany kontener monolityczny ze 
zdejmowanym dachem dla inwestycji 
zlokalizowanej przy MOSiR na działce 1936/8, 
ponieważ środki ochrony akustycznej otoczenia 
tj. wrażliwej zabudowy i wrażliwych terenów 
(rekreacyjnych) - przez różne formy ekranów 
akustycznych i osłon - w tym niskich ekranów, 
ekranowania przez zieleń itp. nie będą możliwe ze 
względu na wielkość działki inwestycyjnej pod 
ten cel, jak również narażenie na przenoszenie 
drgań z zabudowy stalowej przypuszczalnie, nie 
pozwoli na dochowanie odpowiednich standardów 
wyciszenia dla pracy agregatu zgodnej z 
wymaganiami prawa dla opracowania tego 
projektu. 

Zabudowa budynku zgodna z Decyzja o 
warunkach zabudowy nr 97/2018 z dnia 
19.09.2019r dołączonej do dokumentacji 
przetargowej. 

2. 

W związku z pytaniami i odpowiedziami z dnia 
06.09.2019r. (wg rozdzielnika część I X i V I I ) , czy 
Zamawiający dopuszcza w przypadku zespołu 
kogeneracyjnego o mocy 1 MWe łączną 
sprawność rzeczywistą zespołu na poziomie 84,0 
%, z uwzględnieniem ciepła 
niskotemperaturowego z układu intercoolera ( L T ) 
przy zachowaniu gwarantowanej sprawności 
elektrycznej powyżej 40,5%? 

Zamawiający wymaga osiągnięcia 
rzeczywistej, całkowitej sprawności na 
poziomie > 85% 
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3. 

W nawiązaniu do informacji przedstawionych na 
wizji technicznej zwracamy się do 
Zamawiającego o oicreśienie na mapie dla 
inwestycji zlokalizowanej przy MOSiR na działce 
1936/8 umiejscowienia przyłącza gazowego z 
którego ma skorzystać instalacja kogeneracyjna? 
Czy Zamawiający potwierdza, że przyłącze 
gazowe znajduje się w ulicy 17 Stycznia? 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia 
zgodnie z otrzymanymi warunkami 
technicznymi przyłączenia jest po stronie 
PSG, zgodnie z pkt. 15 złączonych 
warunków technicznych 
S003/00000163 66/00001/2019/00000 z 
dnia 27.02.2019r miejsce rozgraniczenia 
sieci gazowej i instalacji nastąpi w punkcie 
gazowym na terenie posesji - granica 
działki 1936/8. 

4. 

Czy Zamawiający oczekuje, aby na etapie 
projektu dla inwestycji zlokalizowanej przy 
MOSiR na działce 1936/8 wykonać badania i 
opinię geotechniczną (ok. 7 otworów 
badawczych), aby uniknąć osiadania 
posadowionego rozwiązania technicznego? 

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
2019r., poz. 1186) projekt budowlany 
powinien zawierać wyniki badań 
geologiczno-inżynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych; Szczegółowe 
zasady ustalania geotechnicznych 
warunków posadawienia obiektów 
budowlanych, uwzględniając przydatność 
gruntu na potrzeby projektowanego obiektu 
i jego charakteru oraz zakwalifikowania go 
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej 
zawarte są w Rozporządzaniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. Zakres i sposób wykonania 
badań geotechnicznych jest w gestii 
projektanta. 

5. 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 
02 października 2019 r. z uwagi na duży zakres 
opracowania zadania oraz złożoność 
uszczegółowień wprowadzonych na etapie 
odpowiedzi na pytania? 

Zamawiający przesuwa termin składania 
ofert do dnia 02.10.2019 r. 

Z poważaniem 
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