
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

Na wstępie wńosimy poprawkę do odpowiedzi ńa pytanie nr 1 w Wyjaśnieniach I
z dnia 04.03.2020. 
Odpowiedź powinna być następująca:
Zamawiający zmieńia zapis w SIWZ w rozdziale V, puńkt 1 podpuńkt 2 a. ńastępująco:
„jako  Generalny  Wykonawca  zrealizowali  w  sposób  należyty,  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej  i  prawidłowo  ukończyli,  w  okresie  ostatnich  6  lat przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną
robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy
elektrociepłowni opalanej gazem o mocy min. 800 KWel, o sprawności ogólnej (całkowitej)
nie mniejszej niż 89% (co należy udokumentować w załączonych referencjach – załącznik
nr 9 do SIWZ)”
Jedńoczes�ńie wńosi się poprawkę w Załączniku nr 9 do SIWZ. Zapis: „ o mocy min. 1000
kWel” zastępuje się zapisem: „o mocy min. 800 kWel”. Pozostałe zapisy są bez zmiań. 

Zmiańie ulega takz-e zapis w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Obecńie:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że: 
w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/realizuję usługę serwisu układu 
 wysokosprawnej kogeneracji dla silnika o mocy minimum 1000 kWel o sprawności 
 ogólnej (całkowitej) nie mniejszej niż 89%”
Po zmiańie:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że: 
w ciągu ostatnich 6 lat zrealizowałem/realizuję usługę serwisu układu 
 wysokosprawnej kogeneracji dla silnika o mocy minimum 800 kWel o sprawności 
 ogólnej (całkowitej) nie mniejszej niż 89%” 

Pytanie 14
 Zgodńie z defińicją zawartą w PFU 
Próby Końcowe – Pro� by przeprowadzońe przed przejęciem Robo� t od Wykońawcy i 
podpisańiem protokołu odbioru koń� cowego, kto� re mają ńa celu potwierdzeńie spełńieńia 
Wymagań�  Zamawiającego, a w szczego� lńos�ci Parametro� w Gwarańtowańych okres� lońych w 
rozdziale 1.1.1 ńińiejszego PFU. Elemeńtem Pro� b Koń� cowych są Pomiary Gwarańcyjńe.
Natomiast we wzorze Umowy serwisowej w paragrafie 1 puńk 4  pojawia się zapis 
„… Wykońawca przyjmuje obowiązki s�wiadczeńia usług serwisowych oraz zobowiązuje się 



do utrzymańia przez cały okres trwańia umowy (okres gwarańcji i pogwarańcyjńy) 
parametro� w gwarańtowańych zawartych w Programie Fuńkcjońalńo – Uz-ytkowym …”
Proszę jedńozńaczńie okres�lic�  czy Parametry Gwarańtowańe mają byc�  osiągńięte podczas
Pro� b  Koń� cowych oraz czy Parametry Gwarańtowańe mają   byc�  utrzymywańe przez cały
okres trwańia umowy (okres gwarańcji i pogwarańcyjńy)?
Odpowiedź 14
Parametry gwarańtowańe muszą byc� osiągńięte podczas pro� b koń� cowych oraz 
utrzymywańe przez okres trwańia gwarańcji.

Pytanie 15
 Zgodńie z SIWZ puńk III podpuńkt 10  Zamawiający pisze iz- , zakres robo� t budowlańo 
mońtaz-owych obejmuje między ińńymi :
„Serwis elektrociepłowńi przez okres gwarańcji tj. 16 000 h pracy i serwis pogwarańcyjńy 
do 80 OOO h (bez remońto� w).”
Proszę o sprecyzowańie co zamawiający ma ńa mys�li pisząc „bez remońto� w”?
Poszczego� lńi wykońawcy termińem „remońty” okres� lają ro� z-ńe zakresy usług serwisowych
dlatego bardzo waz-ńe jest precyzyjńe okres� leńie zakresu prac serwisowych.
Odpowiedź15
Chodzi o remońt kapitalńy, kto� ry powińień byc�  wykońańy po 10 latach lub 80000 h pracy
silńiko� w. Ińńych prac utrzymujących silńiki w ruchu ńie ńazywamy remońtem. 

Pytanie 16
Zgodńie z SIWZ puńk V podpuńkt 1 podpuńkt 2   Zamawiający wymaga: dos�wiadczeńia jak 
pońiz-ej”
„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)”
zwracamy się z pros�ba o zmiańę ńa zapis: 
„a. jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali w sposo� b ńalez-yty, zgodńie z
zasadami sztuki budowlańej i prawidłowo ukoń� czyli, jedńą robotę budowlańą,
polegającą ńa wykońańiu co ńajmńiej jedńej ińwestycji w zakresie
budowy elektrociepłowńi opalańej gazem o mocy miń. 600 KWel, 
(co ńalez-y udokumeńtowac� w załączońych refereńcjach)”
Nie zawsze realizując układ kogeńeracyjńy ńa ciepłowńi wymagańe jest dokońańie 
pomiaro� w  sprawńos�ci ogo� lńej układu, totez-  pomimo wykońańia takowej iństalacji ńie 
zawsze ma się moz- liwos�c� otrzymańia refereńcji potwierdzającej  uzyskańą sprawńos�c� 
ogo� lńą czy ińńy parametr.
Pońadto biorąc pod uwagę zapisy z SIWZ puńk V podpuńkt 2 czyli realńy brak moz- liwos�ci
uz-yczeńia  refereńcji  w  odńiesieńiu  do  wymagańej  wiedzy  i  dos�wiadczeńia  od  ińńego
podmiotu  Zamawiający  w  zńaczy  sposo� b  powyz-szym  zapisem  ograńicza  dostęp  do



postępowańia  przetargowego ńaruszając tym samy zasadę końkureńcyjńos�ci.
 Odpowiedź 16
Zamawiający ńie zgadza się ńa zapropońowańą zmiańę. 

Pytanie 17
Zgodńie z SIWZ puńk V podpuńkt 1 podpuńkt 2   Zamawiający wymaga: dos�wiadczeńia jak 
pońiz-ej”
„b. zrealizowali lub realizują co ńajmńiej jedńą usługę serwisu układu
wysokosprawńej kogeńeracji dla takiego samego silńika (Załączńik ńr 3
do SIWZ)”
zwracamy się z pros�ba o zmiańę ńa zapis jak pońiz-ej : 
„b. zrealizowali lub realizują co ńajmńiej jedńą usługę serwisu układu
wysokosprawńej kogeńeracji o mocy miń. 600 KWel (Załączńik ńr 3
do SIWZ)”
Odpowiedź 17
Zamawiający ńie zgadza się ńa zapropońowańą zmiańę.

Pytanie 18
Zamawiający wymaga wykońańia układu kogeńeracyjńego o „mocy elektryczńej – miń. 1,2 
MWel (+7%) (2 x 0,60 MWel +7%) ńatomiast w załączńikach do PFU (załączńik ńr. 3) 
Zamawiający przedstawia waruńki przyłączeńiowe (dwa pisma) wydańe w  styczńiu 
biez-ącego roku   ńa przyłączeńie  dwo� ch agregato� w kaz-dy o mocy elektryczńej 0,5 MW. 
Pońadto w PFU w puńkcie 1.1.2.3. Roboty podpuńkt 7 c 
Zamawiający wymaga aby
„prace w zakresie iństalacji elektroeńergetyczńych muszą byc� wykońańe zgodńie z 
waruńkami przyłączeńia wydańymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublińie” 
(załączńik ńr 3 do PFU)
Proszę o sprecyzowańie czy w związku z tym wystąpieńie i uzyskańie ńowych waruńko� w
przyłączeńiowych ńa wymagańą przez Zamawiającego  moc elektryczńą układu kogeńeracji
będzie wchodziło w zakres zadańia?
Odpowiedź 18
Tak. Wykońawca będzie musiał złoz-yc�  wńiosek o zmiańę waruńko� w w PGE Dystrybucja S.
A. w Lublińie

Pytanie 19
 Odńos�ńie zapiso� w w PFU w puńkcie 1.1.2.7
Zmawiający wymaga:
„- wymagańy czas dojazdu serwisu do miejsca iństalacji gazowych agregato� w 
kogeńeracyjńych powińień wyńies�c� ńie więcej ńiz-  16 (szesńas�cie) godziń od momeńtu 
powiadomieńia przez upowaz-ńiońego pracowńika Zamawiającego. „
Zwracamy się z pros�bą o zmiańę ńa zapis:
„-  wymagańy  czas  dojazdu  serwisu  do  miejsca  iństalacji  gazowych  agregato� w
kogeńeracyjńych  powińień  wyńies�c�  ńie  więcej  ńiz-  24  (dwadzies�cia  cztery  godzińy  od
momeńtu pisemńego ( przesyłka pocztowa lub kurierska lub e-mail) powiadomieńia przez



upowaz-ńiońego pracowńika Zamawiającego. „
Wymagańy przez Zamawiającego czas dojazdu jest dos�c� ńiestańdardowy i moz-e wpłyńąc� ńa
wzrost oferty Ofereńto� w, pońadto proszę o doprecyzowańie czy wymo� g dotyczy wszystkich
dńi w roku czy tylko dńi roboczych?
Odpowiedź 19. 
W miejsce dotychczasowego wprowadzamy ńowy zapis o ńastępującej tres�ci:
„-  wymagany  czas  dojazdu  serwisu  do  miejsca  instalacji  gazowych  agregatów
kogeneracyjnych w dni robocze (od poniedziałku do piątku) powinien wynieść nie więcej niż
16  (szesnaście)  godzin  od  momentu  powiadomienia  przez  upoważnionego  pracownika
Zamawiającego. W pozostałych dniach wymagany czas dojazdu serwisu – nie więcej niż
24 godziny”. 
Jedńoczes�ńie  dokońuje  się  adekwatńych  zmiań  w  umowie  serwisowej  stańowiącej
załączńik ńr 14 do SIWZ, §1, pkt 3 ppkt c). 

Pytanie 20 
Odńos�ńie zapiso� w w PFU w puńkcie 1.1.2.7
Zmawiający wymaga:
„- wymagańy czas usuńięcia usterki ńiewymagającej wymiańy częs�ci zamieńńych powińień
wyńies�c� ńie więcej ńiz-  24 (dwadzies�cia cztery) godzińy od powiadomieńia przez
upowaz-ńiońego pracowńika Zamawiającego. Koszty serwisu pońosic� będzie Zamawiający 
zgodńie z formularzem ofertowym i umową serwisową.”
 
Zwracamy się z pros�bą o zmiańę ńa zapis:
„- wymagańy czas usuńięcia usterki ńiewymagającej wymiańy częs�ci zamieńńych powińień 
wyńies�c� ńie więcej ńiz-  48 (czterdzies�ci osiem ) godziń od pisemńego powiadomieńia 
( przesyłka pocztowa lub kurierska lub e-mail)  przez upowaz-ńiońego pracowńika 
Zamawiającego. Koszty serwisu pońosic� będzie Zamawiający zgodńie z formularzem 
ofertowym i umową serwisową.”
 
Wymagańy przez Zamawiającego czas usuńięcia usterki   jest dos�c�  ńiestańdardowy i moz-e
wpłyńąc� ńa wzrost oferty Ofereńto� w
Odpowiedź 20 
W miejsce dotychczasowego wprowadzamy ńowy zapis o ńastępującej tres�ci:
„- wymagany czas usunięcia usterki niewymagającej wymiany części zamiennych w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku) powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. W 
pozostałych dniach czas ten – nie powinien być dłuższy niż 36 godzin”.  Koszty serwisu 
ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową.”
Jedńoczes�ńie  dokońuje  się  adekwatńych  zmiań  w  umowie  serwisowej  stańowiącej
załączńik ńr 14 do SIWZ, §1, pkt 3 ppkt d).

Pytanie 21 
W PFU w puńkcie 1.2.6.4 zmawiający wymaga:
„silńiki gazowe wraz z geńeratorami prądu zostańą umieszczońe w z-elbetowych



oddzielńych kapsułach mających za zadańie tłumieńie hałasu (dla kaz-dego agregatu
prądotwo� rczego ińdywidualńa kapsuła),”
Czy  zamawiający  dopuszcza  zamiast  wykońańia  z-elbetowych  kapsuł  dostawę  silńiko� w
gazowych  wraz  z  geńeratorami  zabudowańych  w  obudowie  dz�więkoizolacyjńej
przezńaczońej do zabudowy w budyńku?
Odpowiedź 21 
Ińwestycję ńalez-y wykońac� zgodńie z zapisami w PFU rozdział 1 pkt 1.1. ppkt B.  

Pytanie 22
Czy Zamawiający przewiduje udzieleńie dla Wykońawcy  zaliczki i w jakiej wysokos�ci  ńp.
ńa poczet zakupu agregato� w gazowych?
Odpowiedź 22 
Zamawiający ńiczego ńie moz-e postańowic� co ńie będzie zaakceptowańe przez NFOSM iGW. 
Częs�ciowe zaliczkowe wydatkowańie kwot dotacyjńych i poz-yczkowych jest przewidziańe, 
ale ńa obecńym etapie Zamawiający ńie moz-e się do tego zobowiązac�. 

Pytanie 23
W ńawiązańiu do zapiso� w ze wzoru Umowy Serwisowej paragraf 1 puńk 3 podpuńkty h 
oraz i   zwracamy się pros�bą o zmiańę zapisu w tych podpuńktach ńa zapis jak pońiz-ej:
„h) zapewńi w okresie gwarańcyjńym badańia oleju smarującego, zgodńie z wymogami    
       produceńta agregatu,
  i)  zapewńi w okresie gwarańcyjńym badańia płyńu chłodńiczego zgodńie z wymogami 
       produceńta agregatu ,”

Odpowiedź 23
Zamawiający wprowadza ńastępujące zmiańy we wzorze umowy serwisowej §1, pkt 3, ppkt h, ppkt
i:
„h) zapewni w okresie gwarancyjnym badania oleju smarującego, zgodnie z wymogami    
       producenta agregatu, a wyniki analizy przekaże Zamawiającemu,
  i)  zapewni w okresie gwarancyjnym badania płynu chłodniczego zgodnie z wymogami 
       producenta agregatu , a wyniki analizy przekaże Zamawiającemu”,

Pytanie 24
W wzorze Umowy w paragrafie 11 puńk 4 Zamawiający pisze:
 
„Rozruch techńologiczńy zakoń� czońy zostańie przeprowadzeńiem pro� b
gwarańcyjńych (potwierdzońych protokołem podpisańym przez strońy), kto� rych celem
jest udokumeńtowańie, z-e wybudowańa iństalacja, jako przedmiot umowy gwarańtuje
uzyskańie parametro� w okres� lońych w zamo� wieńiu.”
 
Natomiast we wzorze Umowy serwisowej w paragrafie 1 puńk 4 Zamawiający pisze:
 
„ Z chwilą podpisańia protokołu koń� cowego wykońańia elektrociepłowńi,
Wykońawca przyjmuje obowiązki s�wiadczeńia usług serwisowych oraz



zobowiązuje się do utrzymańia przez cały okres trwańia umowy (okres
gwarańcji i pogwarańcyjńy) parametro� w gwarańtowańych zawartych w
Programie Fuńkcjońalńo – Uz-ytkowym, stańowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ”.
 
Proszę o potwierdzeńie, iz-   parametry gwarańtowańe maja byc� osiągńięte i potwierdzońe  
w ramach Rozruchu techńologiczńego i tylko wtedy.
 

   Silńik gazowy w agregacie kogeńeracyjńym oraz ińńe elemeńty modułu kogeńeracyjńego 
pomimo prawidłowego serwisowańia i przeprowadzańia plańowańych przeglądo� w ulegają
mimo  wszystko  w  sposo� b  „ńaturalńy”  ńiszczeńiu  (  degradacji  )  a  co  za  tymi  idzie
szczego� lńie  w  przypadku  takiego  okresu  trwańia  umowy  (około  10  lat)  zaro� wńo
sprawńos�ci elektryczńa jaki sprawńos�c� ogo� lńa ulegńą  pogorszeńiu w sposo� b „ńaturalńy”
Odpowiedź 24

      Odpowiedz�  jest udzielońa w pytańiu 29 w ńińiejszych Wyjaśnieniach II

     Pytanie 25  
We wzorze Umowy serwisowej w paragrafie 8 Zamawiający pisze, z-e ńaliczy kary:
„za pogorszeńie w okresie gwarańcji parametro� w gwarańtowańych: - za pogorszeńie w 
okresie gwarańcji sprawńos�ci całkowitej wyliczońej według Programu Fuńkcjońalńo – 
Uz-ytkowego, w kwocie ro� wńej kosztowi zakupu dodatkowego paliwa gazowego
przez pozostały okres gwarańcji techńiczńej (wyńikającego ze zwiększońego zuz-ycia 
paliwa, ze względu ńa pogorszońą sprawńos�c�).
Czy w związku z powyz-szym dla zachowańia symetrii  Umowy  Zamawiający przewiduje
dodatkowe  wyńagrodzeńie  dla  Wykońawcy  z  tytułu  poprawieńia  w  okresie  gwarańcji
parametro� w gwarańtowańych?

   Odpowiedź 25
  Zamawiający  ńie  przewiduje  dodatkowego  wyńagrodzeńia  dla  Wykońawcy  z  tytułu

poprawieńia parametro� w gwarańcyjńych w okresie gwarańcji. 

     Pytanie 26
We wzorze Umowy w paragrafie 10 Zamawiający przewiduje kary między ińńymi za 
obńiz-eńie sprawńos�ci ogo� lńej gwarańtowańej, za pogorszeńie mocy elektryczńej brutto 
pońadto we wzorze Umowy serwisowej  w paragrafie 9 Zamawiający przewiduje kary 
między ińńymi za pogorszeńie w okresie gwarańcji sprawńos�ci całkowitej oraz mocy 
elektryczńej. W teń sposo� b w oparciu o  dwie ro� z-ńe umowy Zamawiający chce karac� 
wykońawcę z tych samych tytuło� w.
Taka sytuacja jest skrajńie ńiekorzystńa dla Wykońawcy w związku z tym zwracamy się z
pros�bą  o  takie  modyfikacje  wzoro� w  ńińiejszych  umo� w  aby  ńie  moz-ńa  było  karac�
Wykońawcy z tych samych tytuło� w w ramach obu umo� w.

     Odpowiedź 26
     Umowa  ńa  wykońańie  prac  realizacyjńych  koń� czy  się  wraz  z  podpisańiem protokołu

odbioru koń� cowego. Potem będzie obowiązywała umowa serwisowa. Przewidziańe w ńiej
kary  dotyczą  eweńtualńego  obńiz-eńia  parametro� w  gwarańtowańych  w  okresie  trwańia
gwarańcji. 



      Pytanie 27
Dotyczące Umowy serwisowej:

§1  pkt.  2 -  Przedmiotem  umowy  jest  wykońańie,  w  ramach  usługi  serwisowej,
przeglądo� w i  czyńńos�ci  gwarańcyjńych i  pogwarańcyjńych (bez  remońto� w)  dwo� ch
kompletńych agregato� w kogeńeracyjńych o mocy elektryczńej miń. 1,2 MWe (+7%) i
mocy  cieplńej  1,66  MWe  (+  -  10%)  oraz  systemo� w  i  iństalacji  ńiezbędńych  do
prawidłowego  fuńkcjońowańia  elektrociepłowńi  oraz  utrzymańie  w całym  okresie
umowy  serwisowej  (okres  gwarańcyjńy  i  pogwarańcyjńy  )  parametro� w  pracy
urządzeń�  tj.  sprawńos�ci,  emisji,  zuz-ycia  paliw  i  częs�ci  eksploatacyjńych  (olejo� w,
s�wiec)  oraz  dyspozycyjńos�ci  o  czym  mowa  w PFU.  Dopuszcza  się  ńiedotrzymańie
parametro� w  podczas  awarii  spowodowańej  przyczyńami  ńiezalez-ńymi  od  serwisu
oraz podczas jej usuwańia.

Wyjaśnienie:
Wykońawca ńie jest w stańie zapewńic�  po okresie gwarańcyjńym iz-  parametry urządzeńia
takie  jak  sprawńos�ci,  zuz-ycia  paliw  i  częs�ci  eksploatacyjńych  (olejo� w,  s�wiec)  oraz
dyspozycyjńos�ci  będą  po  tym  okresie  podtrzymańe  zgodńie  z  PFU  ze  względu  ńa
"starzeńie" się urządzeń�  oraz ze względu ńa fakt iz- ,  Zamawiający będzie miał moz- liwos�c�
dokońywańia ńapraw przez ińńe podmioty co moz-e wpływac� w ńastępstwie ńa parametry. 
Dodatkowo  ńalez-y  zwro� cic�  uwagę  iz-  w  roku  w  kto� rym  będzie  trzeba  wykońac�  remońt
pos�redńi  agregatu  (ńp.  40 000h)  czas  dyspozycyjńos�ci  ńie  będzie  zachowańy  gdyz-
urządzeńie będzie  musiało  byc�  z  przyczyń techńiczńych wyłączońe ńa okres około 2 -3
tygodńi. 

W związku z  powyz-szym zwracamy się  z  uprzejmą pros�bą  o  zmiańę w tym puńkcie  w
ńastępującej postaci:
Przedmiotem umowy jest wykońańie w okresie do 79 999 mtg lub 10 lat (w zalez-ńos�ci co
wystąpi pierwsze), w ramach usługi serwisowej, przeglądo� w i czyńńos�ci gwarańcyjńych i
pogwarańcyjńych  (bez  remońtu  kapitalńego)  dwo� ch  kompletńych  agregato� w
kogeńeracyjńych o mocy elektryczńej miń. 1,2 MWe (+7%) i mocy cieplńej 1,66 MWe (+ -
10%)  oraz  systemo� w  i  iństalacji  ńiezbędńych  do  prawidłowego  fuńkcjońowańia
elektrociepłowńi  oraz  utrzymańie  w  okresie  umowy  serwisowej  (okres  gwarańcyjńy)
parametro� w pracy urządzeń�  tj. sprawńos�ci, emisji, zuz-ycia paliw i częs�ci eksploatacyjńych
(olejo� w, s�wiec) oraz dyspozycyjńos�ci o czym mowa w PFU. Dopuszcza się ńiedotrzymańie
parametro� w  podczas  awarii  spowodowańej  przyczyńami  ńiezalez-ńymi  od  serwisu  oraz
podczas jej usuwańia.

     Odpowiedź 27
      Zamawiający zmieńia zapis we wzorze umowy serwisowej w §1 pkt 2 ńa ńastępujący:
    „Przedmiotem umowy jest wykonanie w okresie do 79 999 mtg lub 10 lat (w zależności co

wystąpi  pierwsze),  w ramach  usługi  serwisowej,  przeglądów  i  czynności  gwarancyjnych  i
pogwarancyjnych  (bez  remontu  kapitalnego)  dwóch  kompletnych  agregatów
kogeneracyjnych o mocy elektrycznej min. 1,2 MWe (+7%) i mocy cieplnej 1,66 MWe (+ - 10%)
oraz systemów i  instalacji  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni
oraz utrzymanie  w okresie gwarancji parametrów pracy urządzeń tj.  sprawności,  emisji,



zużycia paliw i części eksploatacyjnych (olejów, świec) oraz dyspozycyjności o czym mowa w
PFU. Dopuszcza się niedotrzymanie parametrów podczas awarii spowodowanej przyczynami
niezależnymi od serwisu oraz podczas jej usuwania”.

     Pytanie 28
§1 pkt.  3c – Wykońawca os�wiadcza,  z-e wymagańy czas dojazdu serwisu do miejsca
iństalacji gazowych agregato� w kogeńeracyjńych wyńiesie ńie więcej ńiz-  16 godziń od
momeńtu powiadomieńia telefońiczńego,  faksem lub  e-mailem, przez upowaz-ńiońego
pracowńika  Zamawiającego;  wymaga  się,  aby  serwis  Wykońawcy  dyspońował
podstawowymi  częs�ciami  zamieńńymi  i  szybkozuz-ywającymi  się.  Zamawiający
wymaga ro� wńiez-  opisu orgańizacji słuz-b serwisowych Wykońawcy i logistyki dostawy
częs�ci zamieńńych. Opis stańowic� będzie ińtegralńy załączńik iństrukcji obsługi.

     Ze względu iz-  obecńie słuz-by techńiczńe aby zachowac� czas reakcji w s�więta i weekeńdy ńie
przebywają  w  biurze  Wykońawcy,  przez  co  ńie  maja  dostępu  do  faksu  prosimy  o
wykres� leńie słowa: faksem.

      Odpowiedź 28
       Zamawiający wykres�la słowo „faksem” w §1 pkt. 3c wzoru umowy serwisowej. 

    Pytanie 29
§1 Pkt.  4 -  Z  chwilą  podpisańia  protokołu  koń� cowego  wykońańia  elektrociepłowńi,
Wykońawca przyjmuje obowiązki s�wiadczeńia usług serwisowych oraz zobowiązuje się
do utrzymańia  przez cały okres  trwańia  umowy (okres  gwarańcji  i  pogwarańcyjńy)
parametro� w  gwarańtowańych  zawartych  w  Programie  Fuńkcjońalńo  –  Uz-ytkowym,
stańowiącym Załączńik Nr 2 do SIWZ

     Zwracamy się z pros�bą o wykres� leńie słowa: pogwarańcyjńy.
     Odpowiedź 29
      Zamawiający zmieńia zapis we wzorze umowy serwisowej w §1 pkt 4 ńa ńastępujący: 

„Z  chwilą  podpisania  protokołu  końcowego  wykonania  elektrociepłowni,  Wykonawca
przyjmuje obowiązki świadczenia usług serwisowych oraz zobowiązuje się do utrzymania
przez  okres  gwarancji  parametrów  gwarantowanych  zawartych  w  Programie
Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ”

     Pytanie 30
§1 Pkt. 7 - W zakresie usług serwisowych, Wykońawca zobowiązuje się przez cały
okres  trwańia  ńińiejszej  umowy,  do  utrzymańia  gwarańtowańej  dyspozycyjńos�ci
elektrociepłowńi  (rozumiańej  jako  ilos�c�  godziń  pracy  i  gotowos�ci  do  pracy)  ńa
poziomie ńie mńiejszym ńiz-  8000 godziń/rok. 

Czas akceptacji  ofert  przez Zamawiającego po okresie gwarańcyjńym ma bardzo istotńy
wpływ  ńa  dyspozycyjńos�ci  elektrociepłowńi.  Dlatego  zwracamy  się  z  pros�bą  o  zmiańę
zapisu:

    „W zakresie usług serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania okresu
gwarancji do utrzymania gwarantowanej dyspozycyjności elektrociepłowni (rozumianej jako
ilość godzin pracy i gotowości do pracy) na poziomie nie mniejszym niż 8000 godzin/rok”.

     Odpowiedź 30



    Zamawiający ńie wyraz-a zgody ńa zmiańę propońowańego zapisu. 

   Pytanie 31
§5 Pkt. 3 - W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmo� wi wypłaty odszkodowańia bądz�
wypłaci  odszkodowańie  ńiepokrywające  w  pełńi  szkody,  z  przyczyń  lez-ących  po
strońie Wykońawcy, Wykońawca zobowiązańy jest do pokrycia szkody bądz�  ro� z-ńicy,
a Zamawiający przeńiesie ńa Wykońawcę roszczeńia wobec ubezpieczyciela.
Z uwagi ńa fakt iz- , ńa chwilę obecńa ńie są zńańe waruńki ubezpieczeńia oraz zapisy
polisy  ubezpieczeńiowej  jaka  będzie,  do  kto� rych  mo� głby  odńies�c�  się  Wykońawca.
Zwracamy się z pros�bą o zmiańę zapisu  ńa ńastępujący:

    „W  przypadku,  gdy  ubezpieczyciel  odmówi  wypłaty  odszkodowania  bądź  wypłaci
odszkodowanie niepokrywające w pełni  szkodę,  z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający  będzie  uprawniony  do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody,  bądź
niepokrytej przez ubezpieczyciela części szkody na zasadach ogólnych”.

  Odpowiedź 31
  Zamawiający zgadza się ńa zapropońowańą zmiańę zapisu. 

  Pytanie 32
§6 Pkt. 1 - Wykońawcy w okresie s�wiadczeńia serwisu przysługuje od Zamawiającego,
ustalońe  zgodńie  ze  złoz-ońą  ofertą,  wyńagrodzeńie  wyńikające  z  kosztu
jedńostkowego, o kto� rym mowa w załączńiku ńr 13 do SIWZ będącego załączńikiem
do ńińiejszej Umowy. Wyńagrodzeńie, o kto� rym mowa wyz-ej ustalońo ńa podstawie
Załączńika Nr 13 do SIWZ i rzeczywistej produkcji eńergii elektryczńej w dańym roku.

W  załączńiku  ńr13  przedstawiańe  są  koszty  jedńostkowe  dla  jedńej  jedńostki  z
rozbiciem  ńa  poszczego� lńe  przeglądy.  Dla  zamawiającego  będą  dostarczańe  dwie
jedńostki.  Jak  będzie  zatem  okres�lańe  wartos�c�  wyńagrodzeń� ?  Czy  ńa  podstawie
załączńika ńr 13 rozliczańy będzie kaz-dy z agregato� w kogeńeracyjńych ?

Pońadto wńosimy o wykres� leńie z §6 Pkt. 1  wyrazo� w „i rzeczywistej 
produkcji eńergii elektryczńej w dańym roku.” – wo� wczas rozliczeńie będzie 
ńastępowało ńa podstawie ryczałtu za wykońańie dańego przeglądu kto� rego 
ceńa została okres� lońa w załączńiku ńr 13 do SIWZ

Odpowiedź 32
 Załączńik ńr 13 do SIWZ ujmuje harmońogram przeglądo� w jedńego agregatu kogeńeracyjńego,

a  więc  kaz-dy  agregat  będzie  rozliczańy  oddzielńie.  Jedńoczes�ńie  Zamawiający  wykres�la
wyrazy: „ i rzeczywistej produkcji energii elektrycznej w danym roku.”

Pytanie 33
§7 Pkt. 5 -  Maksymalńy czas usuńięcia awarii,  wymagających wymiańy urządzeńia,
podzespołu, ńie moz-e przekraczac�  10 dńi od chwili, rozumiańej jako data zgłoszeńia
zawierająca godzińę, dzień�  i rok, zgłoszeńia awarii przez Zamawiającego.



Istotńym wpływem ńa czas usuńięcia  awarii  będzie  miał  ro� wńiez-  czas akceptacji  oferty
przez Zamawiającego. Z tego względu wńosimy o zmiańę:

  „Maksymalny  czas  usunięcia  awarii  po  okresie  gwarancyjnym,  wymagających  wymiany
urządzenia, podzespołu, nie może przekraczać 10 dni od chwili potwierdzenia przyjęcia przez
Wykonawcę zmówienia przesłanego przez Zamawiającego dla Wykonawcy rozumianej jako
data  zgłoszenia  zawierająca  godzinę,  dzień  i  rok,  dotyczącą  zgłoszonej  awarii  przez
Zamawiającego”.

     Odpowiedź 33
     Zamawiający przychyla się do propozycji pytającego. 

      Pytanie 34
Prosimy o potwierdzeńie iz- , w wyceńie będącej załączńikiem ńr 13 ńalez-y uwzględńic�
takie czyńńos�ci serwisowe jak czyszczeńie wymieńńiko� w oraz chłodńic ?

      Odpowiedź 34
      Tak. 


