
Radzyń�  Podlaski, 04.03.2020 r. 

dot.:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach
przedsięwzięcia  pn.  "Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu
zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu
Podlaskim”.

WYJAŚNIENIE I

Pytanie 1
Wńosimy o zmiańę zapisu SIWZ w rozdziale V, puńkt 1 podpuńkt 2 a.
Zgodńie z obecńym brzmieńiem Zamawiający wymaga, aby Wykońawcy wykazali 
posiadańie zdolńos�ci techńiczńej i zawodowej:
jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali  w sposo� b  ńalez+yty,  zgodńie z zasadami sztuki
budowlańej i prawidłowo ukoń� czyli,  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termińu
składańia Ofert , a jez+eli okres prowadzeńia działalńos�ci jest kro� tszy – w tym okresie –
jedńą  robotę  budowlańą,  polegającą  ńa  wykońańiu  co  ńajmńiej  jedńej  ińwestycji  w
zakresie budowy elektrociepłowńi opalańej gazem o mocy miń. 1000 kWel, o sprawńos�ci
ogo� lńej  (całkowitej)  ńie  mńiejszej  ńiz+  89%  (co  ńalez+y  udokumeńtowac�  w załączońych
refereńcjach – załączńik ńr 9 do SIWZ)

propońowańe brzmieńie po zmiańie:
 
jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali w sposo� b ńalez+yty, zgodńie z zasadami sztuki 
budowlańej i prawidłowo ukoń� czyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem termińu 
składańia Ofert , a jez+eli okres prowadzeńia działalńos�ci jest kro� tszy – w tym okresie – 
jedńą robotę budowlańą, polegającą ńa wykońańiu co ńajmńiej jedńej ińwestycji w 
zakresie budowy elektrociepłowńi opalańej gazem o mocy miń. 800 kWel (co ńalez+y 
udokumeńtowac� w załączońych refereńcjach).
Jedńoczes�ńie wńioskujemy o dopuszczeńie przedstawiańia refereńcji w ińńej formie ńiz+  
okres� lońa w załączńiku ńr 9 do SIWZ.
 
Uzasadnienie:
Zapropońowańa zmiańa wyńika z faktu, że w ostatnich 5 latach realizowańo bardzo mało
tego typu ińwestycji i propońowańy zapis zńaczńie ograńicza końkureńcyjńos�c� przetargu.
Zmńiejszeńie mocy wykońańych iństalacji kogeńeracji ma uzasadńieńie, pońiewaz+  
prowadzi do poprawy końkureńcyjńos�ci postępowańia, a propońowańa moc 800 kWel 
stańowi 2/3 mocy iństalacji będącej przedmiotem ńińiejszego postępowańia.
Dopuszczeńie refereńcji  w ińńej  formie ńiz+  załącznik nr 9 do SIWZ jest  uzasadńiońe,
pońiewaz+  wykońawcy zazwyczaj juz+  posiadają refereńcje wystawiońe przez ińwestoro� w,



dla  kto� rych  realizowali  zamo� wieńia.  Spełńieńie  wymagańia  dostarczeńia  refereńcji  w
formie  załącznika nr 9 do SIWZ moz+e byc�  w ńiekto� rych przypadkach ńiemoz+ liwe (ńp.
przedsiębiorstwo  uległo  likwidacji  lub  zwyczajńie  odmo� wi  pońiewaz+  wczes�ńiej
wystawiońo refereńcje).
Odpowiedź 1
Zamawiający zgadza się ńa zapropońowańą zmiańę zapisu w SIWZ w rozdziale V, puńkt 1 
podpuńkt 2 a.
Zamawiający dopuszcza przedstawieńie refereńcji  w ińńej formie ńiz+  załączńik ńr 9 do
SIWZ, pod waruńkiem, z+e będą zawierały ińformacje wymagańe w SIWZ.

Pytanie 2
Prosimy  o  udostępńieńie  tabeli  regulacyjńej  temperatury  wody  sieciowej  dla  systemu
ciepłowńiczego, z kto� rym wspo� łpracowac� będzie elektrociepłowńia gazowa.
Odpowiedź 2
Załączńik ńr 9 do PFU obejmuje raporty miesięczńe dla obecńego systemu ciepłowńiczego
w 2019 r. 

Pytanie 3
Prosimy  o  podańie  maksymalńej  temperatury  wody  sieciowej  ńa  powrocie  z  systemu
ciepłowńiczego  do  elektrociepłowńi,  przy  kto� rej  sprawdzańe  będą  parametry
gwarańtowańe elektrociepłowńi.
 Odpowiedź 3
Stosowńa ińformacja zawarta jest w Załączńiku ńr 2 do SIWZ, czyli PFU w pkt 1.4.2. lit. c) 

Pytanie 4
Rozdz. V pkt. 2 ) Zamawiający wymaga:
a. jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali w sposo� b ńalez+yty, zgodńie z zasadami sztuki

budowlańej i prawidłowo ukoń� czyli, w okresie ostatńich 5 lat przed upływem termińu
składańia ofert, a jez+eli okres prowadzeńia działalńos�ci jest kro� tszy - w tym okresie –
jedńą  robotę  budowlańą,  polegającą  ńa  wykońańiu  co  ńajmńiej  jedńej  ińwestycji  w
zakresie  budowy  elektrociepłowńi  opalańej  gazem  o  mocy  miń.  1000  KWel,  o
sprawńos�ci ogo� lńej (całkowitej) ńie mńiejszej ńiz+  89% (co ńalez+y udokumeńtowac�  w
załączońych refereńcjach – załączńik ńr 9 do SIWZ)

Pytańie: 
Wńosimy  o dopuszczeńie złoz+eńia refereńcji w ińńej formie ńiz+  Załączńik ńr 9 , przy czym
ińformujemy iz+ , refereńcja będzie posiadła ińformacje wymagańe w ńińiejszym SIWZ m.iń.:
sprawńos�c�  uzyskańą  ,  moc  układu,  zakres  wykońańych  prac,  wartos�c�,  datę  wykońańia,
podmiot dla kto� rego zostało wykońańe.
Wyjaśnienie:
Dopuszczeńie  refereńcji  w  ińńej  formie  ńiz+  załączńik  ńr  9  do  SIWZ  jest  uzasadńiońe,
pońiewaz+  wykońawcy zazwyczaj juz+  posiadają refereńcje wystawiońe przez ińwestoro� w,



dla  kto� rych  realizowali  zamo� wieńia.  Spełńieńie  wymagańia  dostarczeńia  refereńcji  w
formie  załączńika  ńr  9  do  SIWZ  moz+e  byc�  w  ńiekto� rych  przypadkach  ńiemoz+ liwe  (ńp.
przedsiębiorstwo uległo sprzedaz+y ińńemu podmiotowi lub zwyczajńie odmo� wi, pońiewaz+
wczes�ńiej wystawiońo refereńcje).
Odpowiedź 4
Odpowiedz�  została zawarta w odpowiedzi ńa pytańie ńr 1 w/w wyjas�ńień� . 

Pytanie 5
Rozdz. III pkt.10 ppkt c -  Prosimy o okres� leńie zakresu prac elektryczńych jakie muszą
zostac�  uwzględńiońe  w  ofercie  przez  wszystkich  Ofereńto� w.  Czy  Zamawiający  wymaga
wymiańy  starej  rozdzielńi  SN  ńa   ńową  rozdzielńi  SN  wraz  z  wymiańą  Częs�ci
Zamawiającego  tj  Sekcja  I  i  II  i  Częs�ci  PGE?  Czy  wyłączńie  moderńizacja  Częs�ci
Zamawiającego tj Sekcja I i II bez ińgereńcji w pole będące własńos�cią PGE ? 
Z przedstawiońych waruńko� w ńie wyńika precyzyjńie jaki zakres ma byc� zmoderńizowańy
przez Wykońawcę. 
Pońadto  prosimy  o  uszczego� łowieńie  czy  Wykońawca  ma  ro� wńiez+  wyceńic�  wymiańę
rozdzielńi ńń Zamawiającego.

Wyjaśniamy:  Zwracamy uwagę iz+ ,  koszty związańe z  moderńizacją są zńaczące w całym
projekcie i zakres prac musi byc� precyzyjńie okres�lońy przez Zamawiającego tak aby kaz+dy
z Ofereńto� w przygotował toz+samą wyceńę.
Odpowiedź 5
Odpowiedz�  ńa to pytańie zńajduje się w Załączńiku ńr 2 do SIWZ – PFU rozdział 1.1.2.3.
Roboty, pkt 7 a. b. c.  

Pytanie 6
Rozdz. III pkt.10 ppkt S Zamawiający wymaga:

S. Serwis elektrociepłowńi przez okres gwarańcji tj. 16 000 h pracy i serwis
pogwarańcyjńy do 80 OOO h (bez remońto� w).
Natomiast w dalszej częs�ci SIWZ i dokumeńtacji wymaga ńiewyceńiańia wyłączńie remońtu
kapitalńego.
Czy Zamawiający potwierdza iz+ , od Ofereńto� w wymaga wyceńy wszystkich przeglądo� w w
okresie od 0 do 80 000 (bez remońtu kapitalńego ńa 80 000h) lecz z uwzględńieńiem w tej
wyceńie  remońto� w pos�redńich  kto� re  występują  zgodńie  z  harmońogramem produceńta
agregatu kogeńeracyjńego do 80 000 h pracy.
Odpowiedź 6. 
Zamawiający potwierdza powyz+sze stwierdzeńie. 

Pytanie 7. 

Rozdz. V pkt.1 ppkt 2b. – Prosimy o wyjas�ńieńie, czy refereńcja serwisowa ma dotyczyc�
jedńostki wykazańej w ppkt 2a ,  czy ma ońa dotyczyc�  jedńostki,  kto� rą  wykońawca chce
zastosowac� w ńińiejszym postępowańiu. 
Odpowiedź 7. 
Refereńcje mają dotyczyc� jedńostki wskazańej w ppkt 2a.



Pytanie 8. 
Rozdz.  VII  pkt.8  ppkt  f  –  Zamawiający  wymaga  dołączeńie  do  oferty  oryginalnego
paszportu  (Dyrektywa  2006/42/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy)  agregatu
kogeneracyjnego  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.   Zwracamy  uwagę  ńa  fakt,  z+e
paszport  teń  wydawańy  jest  ńa  maszyńy  juz+  wyprodukowańe,  a  ńie  ńa  te  kto� re,  będą
wyprodukowańe w przyszłos�ci.  Składając  ofertę  w postępowańiu wykońawca moz+e  ńie
posiadac�  jeszcze  wyprodukowańego  agregatu  kogeńeracyjńego,  a  co  za  tym  idzie,  ńie
posiada paszportu maszyńy, dlatego zwracamy się z pros�bą o wykres�leńie ńińiejszego pkt.  

Wyjaśniamy:  w  zamiań  za  powyz+szy  wymo� g  Wykońawca  moz+e   przedstawic�  swoje
os�wiadczeńie,  potwierdzające  iz+ ,  w  ramach  Oferty  dostarczy  agregaty  kogeńeracyjńe
zgodńe z (Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy)
Odpowiedź 8. 
Zamawiający  wykres�la  w/w  puńkt.  W  to  miejsce  wstawia  zapis  ńastępującej  tres�ci:
„oświadczenie,  że  Odbiorca  dostarczy  agregaty  kogeneracyjne  zgodne  z  Dyrektywą
2006/42WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy” 

Pytanie 9
W rodziale XIV dotyczącym kryterio� w wyboru zauwaz+ońo pomyłki:
- w kryterium: „sprawńos�c� ogo� lńa” jest

Oi% Zagwarańtowańa przez ofereńta w formularzu ofertowym (zał. Nr 4 do SIWZ)
sprawność elektryczna agregato� w kogeńeracyjńych w %,

Powinno być „sprawność ogólna”

Odpowiedź 9 
Zamawiający poprawia pomyłkę:

Oi% Zagwarańtowańa przez ofereńta w formularzu ofertowym (zał. Nr 4 do SIWZ)
sprawność ogólna agregato� w kogeńeracyjńych w %,

Pytanie 10
W kategorii „cena serwisu” jest:
 Wartość kryterium „Cena serwisu w okresie gwarancji i rękojmi” zostanie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem: Pi(S) = (PSmin / Pi) x 5 pkt

gdzie:

Pi(S) Ilość  punktów  jakie  otrzyma  oferta  „i”  za  kryterium  „Cena  serwisu  w  okresie
gwarancji i rękojmi”,

PSmin
Najniższa cena serwisu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Pi Cena  netto  wykonania  serwisu  dla  jednostki  w  okresie  gwarancji,  rękojmi  i
pogwarancyjnym oferty „i”



Nie jest to zgodńe z zapisem w tabeli „Kryterium wyboru”. 

Odpowiedź 10
Zamawiający poprawia zapisy w ńastępujący sposo� b:
powińńo byc�;

Cena serwisu
Wartość kryterium “Cena serwisu wg załącznika nr 13 do PFU” zostanie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:

Pi(S) = (PSmin / Pi) x 5 pkt

gdzie:

Pi(S) Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena serwisu wg załącznika
nr 13 do PFU

PSmin
Najniższa Cena serwisu wg załącznika nr 13 do PFU spośród wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert

Pi Cena netto wykonania serwisu wg załącznika nr 13 do PFU dla oferty „i”

Pytanie 11
Punkt 1.1.1 – Wartości gwarantowane Zamawiający przedstawia:

Ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, które bezwzględnie
muszą być spełnione:

Parametr techniczny Wartość gwarantowana
Moc cieplna Instalacji Wysokosprawnej 
Kogeneracji [kW] 1)

Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z 
pkt.1.4.2

Moc elektryczna Instalacji Wysokosprawnej 
Kogeneracji [kW]

Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż w pkt.1.4.2

Sprawność elektryczna rzeczywista Jednostki 
Kogeneracyjnej dla mocy znamionowej [%] 2) Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż w pkt.1.4.2

Łączna sprawność energetyczna rzeczywista 
układu kogeneracyjnego [%] 3) 4) Zgodnie ze złożoną ofertą i nie mniej niż w pkt.1.4.2

Skład gazów odlotowych
Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z 
pkt.1.4.2

Ochrona akustyczna (poziom hałasu na granicy 
działki), badania wg obowiązujących norm

LAeq N = 45 dB dla pory nocnej
LAeq D =50 dB dla pory dziennej

1) Określona  jako  stabilna  utrzymywana  w założonych 12-to  godzinnych poziomach w okresie  ruchu
próbnego  w  trakcie,  którego  wykonywane  były  pomiary  gwarancyjne;  liczona  jako  ilość  energii
cieplnej  odebranej  przez  wodę  chłodzącą  z  układu  kogeneracyjnego  zmierzoną  ciepłomierzem
przewidzianym do  rozliczania  ciepła  wyprodukowanego  w  kogeneracji;  zweryfikowana  w okresie
gwarancji



2) Liczona  jako  ilość  energii  elektrycznej  zmierzonej  na  zaciskach  generatora  do  energii  chemicznej
wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na
paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej

3) Liczona jako suma ilości  energii  elektrycznej  zmierzonej  na zaciskach generatora i  energii  cieplnej
odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego do energii chemicznej wprowadzonej w
paliwie.  Próba  przeprowadzona  przy  100%  oraz  najniższym  dopuszczalnym  obciążeniu  układu
kogeneracyjnego

4)  Dla  obciąz+eńia  100%,  wartos�ci  rzeczywiste  mierzońe  ńa  liczńikach  bez  uwzględńiańia
jakichkolwiek  tolerańcji,  dla  poziomu  emisji  NOx ≤ 95 Mg/Nm³ (przy  zawartos�ci  15% O2 w
spalińach).

W ńaszej oceńie parametry zawarte w trzech pierwszych wierszach  wińńy się odńosic�  do
odńos�ńika ńr 4) pod zaprezeńtowańą tabelą tj:

4)  Dla  obciążenia  100%,  wartości  rzeczywiste  mierzone  na  licznikach  bez
uwzględniania  jakichkolwiek  tolerancji,  dla  poziomu  emisji  NOx  ≤  95  Mg/Nm³
(przy zawartości 15% O2 w spalinach).

Odpowiedź 11
  Zamawiający  potwierdza,  z+e  odńos�ńik  4)  dotyczy  parametro� w  umieszczońych  w  w/w

wierszach. 

Pytanie 12  
W punkcie 1.4.2 Agregat kogeneracyjny Zamawiający przedstawia:

Tabela  1.  Mińimalńe  dańe techńiczńe  jedńostek  kogeńeracyjńych  (bez  instalacji  kondensacji
spalin)

Prosimy o doprecyzowańie czy wymagańe parametry mińimalńe w powyz+szej tabeli mogą
byc�  spełńiońe z uwzględńieńiem iństalacji końdeńsacji tj. czy moc cieplńa 830 (+-10%) jest
sumaryczńą mocą liczońą ro� wńiez+  z układem końdeńsacji.
Jez+eli tak prosimy o usuńięcie wyrazo� w ńastępujących: (bez instalacji kondensacji spalin)
Odpowiedź 12

Zamawiający usuwa zapis „(bez kondensacji spalin)”. 

Pytanie 13

§10 Pkt. 2.1. Zamawiający okres� la:

d)  za  kaz+dą  0,1%  (jedńa  dziesiąta  puńktu  proceńtowego)  pońiz+ej  sprawńos�ci
gwarańtowańej  ogo� lńej  kaz+dego  z  poszczego� lńych  agregato� w  kogeńeracyjńych
Zamawiający jest uprawńiońy do ńaliczeńia kary umowńej w wysokos�ci 0,5% całkowitego
wyńagrodzeńia brutto.
Sprawność ogólna zostanie wyznaczona w oparciu o rzeczywiste wskazania liczników 
zamontowanych na układach kogeneracyjnych zgodnie z wymogami URE. 



Do obliczenia sprawności ogólnej nie będą uwzględniane żadne współczynniki ISO.
e)  za  kaz+dą  0,1%  (jedńa  dziesiąta  puńktu  proceńtowego)  pońiz+ej  sprawńos�ci
gwarańtowańej  elektryczńej  kaz+dego  z  poszczego� lńych  agregato� w  kogeńeracyjńych
Zamawiający jest uprawńiońy do ńaliczeńia kary umowńej w wysokos�ci 1% całkowitego
wyńagrodzeńia brutto.
Czy Zamawiający potwierdza iz+ , ańalogiczńie do pkt d) zapis zostańie zastosowańy do pkt
e)  tzń?
Sprawńos�c�  elektryczńa zostańie wyzńaczońa w oparciu o rzeczywiste wskazańia liczńiko� w
zamońtowańych ńa układach kogeńeracyjńych zgodńie z wymogami URE. 
Do obliczeńia sprawńos�ci ogo� lńej ńie będą uwzględńiańe z+adńe wspo� łczyńńiki ISO.

Odpowiedź 13

Tak. Zapis powyz+szy dotyczy takz+e pkt e).  


