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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X V 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 dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

Zgodnie z przesłanymi przez Zamawiającego 
odpowiedziami w cz. I z dnia 30.08.2019r. 
Zamawiający w odpowiedziach w pkt. 2 ppkt. 
pisze: „b) Sprawność całkowita gwarantowana > 
86% przy temperaturze spalin 120°C i obciążeniu 
nominalnym". Chcemy zwrócić uwagę, że w 
przesłanych dnia 20.09.2019r. dokumentach 
SIWZ „po zmianach" brak jest informacji, o 
której mowa powyżej. Zwracamy się z prośbą o 
uwzględnienie tej informacji w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zmienia pkt 3.1.1. SIWZ 

Brzmienie dotychczasowe: 
dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 
kompletnej technologii dwóch 
elektrociepłowni w zabudowie 
kontenerowej, zasilanej gazem ziemnym 
typu E(GZ-50), składającej się z agregatu 
kogeneracyjnego o mocy 1000 kWe i 1860 
KWe (+7%), produkujących w pełnym 
skojarzeniu energię elektryczną i energię 
cieplną w oparciu o silniki gazowe, 
spełniający definicję wysokosprawnej 
kogeneracji (wymagana sprawność 
całkowita agregatu kogeneracyjnego bez 
odzysku ciepła z obiegu 
niskotemperaturowego >86%) 
Brzmienie nowe: 

dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 
kompletnej technologii dwóch 
elektrociepłowni w zabudowie 
kontenerowej, zasilanej gazem ziemnym 
typu E(GZ-50), składającej się z agregatu 
kogeneracyjnego o mocy 1000 kWe i 1860 
KWe (+7%), produkujących w pełnym 
skojarzeniu energię elektryczną i energię 
cieplną w oparciu o silniki gazowe, 
spełniający definicję wysokosprawnej 
kogeneracji. Wykonawca zastosuje agregat 

1 



kogeneracyjny o sprawności elektrycznej 
(przy określonej w ofercie znamionowej 
mocy elektrycznej) > 40,5 %, sprawności 
całkowitej > 85 %, przy scłiłodzeniu spalin 
do temperatury 120oC, z uwzględnieniem 
ciepła niskotemperaturowego. Zamawiający 
wymaga aby wartości gwarantowane 
sprawności określone zostały na podstawie 
odczytów legalizowanych urządzeń 
pomiarowych bez uwzględniania normy 
ISO 3046. 

Zamawiający zmienia pkt 8.1.7 SIWZ 

Brzmienie dotychczasowe: 
oświadczenie, że Wykonawca zastosuje 
agregat kogeneracyjny o sprawności 
elektrycznej, przy określonej w ofercie 
znamionowej mocy elektrycznej > 40,5 % i 
sprawności całkowitej > 85 %. 
Brzmienie nowe: 
oświadczenie, że Wykonawca zastosuje 
agregat kogeneracyjny o sprawności 
elektrycznej (przy określonej w ofercie 
znamionowej mocy elektrycznej) > 40,5 %, 
sprawności całkowitej > 85 % przy 
schłodzeniu spalin do temperatury 120°C, z 
uwzględnieniem ciepła 
niskotemperaturowego. Zamawiający 
wymaga aby wartości gwarantowane 
sprawności określone zostały na podstawie 
odczytów legalizowanych urządzeń 
pomiarowych bez uwzględniania normy 
ISO 3046. 

2. 

Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty 
dołączony został scliemat tecłinologiczny, 
uwzględniający poszczególne parametry 
eksploatacyjne (moce cieplne, temperatury) 
zgodnie z kartą katalogową producenta urządzeń ? 

Tak 

Pytania pozostałe : 

3. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy 
Zamawiający dopuszcza, aby kable energetyczne 
ułożone zostały bezpośrednio nad rurociągami 
ciepłowniczymi przy zachowaniu odpowiednich 
odległości wynikających z norm ? 

Absolutnie nie. Takie rozwiązanie jest 
niedopuszczalne. 

Z poważaniem 
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