
Radzyń�  Podlaski, 2020.02.12

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 II

Pytanie 1
ńa str. 19 Zamawiający podaje parametry sieci: „okres zimowy: 130/80 °C, przy T=-20 °C, okres
letńi: 70/50 °C. Zwracamy się z pros�bą o podańie parametro� w sieci dla poszczego� lńych miesięcy
roku ńp. za rok 2019. 
Odpowiedź 1
 Zamawiający załącza parametry pracy sieci cieplńej za 2019 rok.

Pytanie 2
Prosimy  o  udostępńieńie  tabeli  regulacyjńej  temperatury  wody  sieciowej  dla  systemu
ciepłowńiczego, z kto� rym wspo� łpracowac� będzie elektrociepłowńia gazowa.
Odpowiedź 2
Zamawiający udzielił wyjas�ńień�  w odpowiedzi 1

Pytanie 3
Jaka jest  mińimalńa temperatura do kto� rej  moz2ńa  schłodzic�  spalińy  w procesie  odzysku ciepła.
Odpowiedź 3
Mińimalńą temperaturę  do kto� rej  moz2ńa  schłodzic�  spalińy  w procesie  odzysku  ciepła  powińień
okres�lic�  Ofereńt  w  zapropońowańej  techńologii  EC.  Zamawiający  ńie  stawia  w  tym  zakresie
wymagań� .

Pytanie 4
Prosimy podac� parametry pracy sieci dla kto� rych będą wykońywańe pomiary gwarańtowańe.
Odpowiedź 4
Parametry pracy sieci dla kto� rych będą wykońywańe pomiary gwarańtowańe wyńoszą 70/42 °C.

Pytanie 5
Prosimy  o  podańie  maksymalńej  temperatury  wody  sieciowej  ńa  powrocie  z  systemu
ciepłowńiczego  do  elektrociepłowńi,  przy  kto� rej  sprawdzańe  będą  parametry  gwarańtowańe
elektrociepłowńi.
Odpowiedź 5
Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 4.



Pytanie 6
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  biez2ącego  roku   ńa
przyłączeńie dwo� ch  agregato� w  kaz2dy  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 6
Wystąpieńie  i  uzyskańie  ńowych  waruńko� w  przyłączeńiowych  ńa  wymagańą  przez
Zamawiającego moc elektryczńą układu kogeńeracji będzie wchodziło w zakres zadańia.

Pytanie 7
 Odńos�ńie zapiso� w w PFU w puńkcie 1.1.2.4
Zmawiający wymaga:
„-  wymagańy  czas  dojazdu  serwisu  do  miejsca  iństalacji  gazowych  agregato� w  kogeńeracyjńych
powińień  wyńies�c�  ńie  więcej  ńiz2  16  (szesńas�cie)  godziń  od  momeńtu  powiadomieńia  przez
upowaz2ńiońego 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 ńiz2  24 (dwadzies�cia cztery godzińy od momeńtu pisemńego (przesyłka
pocztowa  lub  kurierska  lub  e-mail)  powiadomieńia  przez  upowaz2ńiońego  pracowńika
Zamawiającego. 
Odpowiedź 7
Zamawiający ńie wyraz2a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w PFU.

Pytanie 8
Odńos�ńie zapiso� w w PFU w puńkcie 1.1.2.4
Zmawiający wymaga:
„- wymagańy czas usuńięcia usterki ńiewymagającej wymiańy częs�ci zamieńńych powińień
wyńies�c� ńie więcej ńiz2  24 (dwadzies�cia cztery) godzińy od powiadomieńia przez
upowaz2ńiońego 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 ńiz2  48 (czterdzies�ci osiem) godziń od pisemńego powiadomieńia (przesyłka pocztowa
lub kurierska lub e-mail) przez upowaz2ńiońego pracowńika Zamawiającego. Koszty serwisu pońosic�



będzie Zamawiający zgodńie z formularzem ofertowym i umową serwisową.”
Odpowiedź 8
Zamawiający ńie wyraz2a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w PFU.

Pytanie 9
W PFU w puńkcie 1.2.6.4 zmawiający wymaga:
„silńiki gazowe wraz z geńeratorami prądu zostańą umieszczońe w z2elbetowych
oddzielńych kapsułach mających za zadańie tłumieńie hałasu (dla kaz2dego agregatu
prądotwo� rczego ińdywidualńa kapsuła),”
Czy zamawiający dopuszcza zamiast wykońańia z2elbetowych kapsuł dostawę silńiko� w gazowych
wraz z geńeratorami zabudowańych w obudowie dz�więkoizolacyjńej przezńaczońej do zabudowy w
budyńku?
Odpowiedź 9
Odpowiedz�  została udzielońa w wyjas�ńieńiu I, pkt 10.

Pytanie 10
Czy Zamawiający przewiduje udzieleńie dla Wykońawcy zaliczki i w jakiej wysokos�ci ńp. ńa
poczet zakupu agregato� w gazowych? 
Odpowiedź 10
Zamawiający ńie przewiduje udzieleńia dla Wykońawcy zaliczki.

Pytanie 11
W ńawiązańiu do zapiso� w ze wzoru Umowy Serwisowej paragraf 1 puńkt 3 podpuńkty h oraz i  
zwracamy się pros�bą o zmiańę zapisu w tych podpuńktach ńa zapis jak pońiz2ej:

„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 11
Zamawiający ńie wyraz2a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w PFU.

Pytanie 12
We 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, z2e
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 – Uz2ytkowym, stańowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ”.



Proszę o potwierdzeńie, iz2  parametry gwarańtowańe mają byc�  osiągńięte i potwierdzońe w ramach
Rozruchu techńologiczńego. 
Silńik  gazowy w agregacie  kogeńeracyjńy  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
ulegńie pogorszeńiu w sposo� b „ńaturalńy” 
Odpowiedź 12
Parametry  gwarańtowańe  mają  byc�  osiągńięte  i  potwierdzońe w  ramach  Rozruchu
techńologiczńego  zgodńie  z  zapisem  PFU  będą  podstawą  do  odbioru  koń� cowego  przedmiotu
umowy. 

Pytanie 13
We wzorze Umowy serwisowej w paragrafie 8 Zamawiający pisze, z2e ńaliczy kary:
„za  pogorszeńie  w okresie  gwarańcji  parametro� w gwarańtowańych:  -  za  pogorszeńie  w okresie
gwarańcji  sprawńos�ci  całkowitej  wyliczońej  według  Programu  Fuńkcjońalńo  –  Uz2ytkowego,  w
kwocie ro� wńej kosztowi zakupu dodatkowego paliwa gazowego przez pozostały okres gwarańcji
techńiczńej  (wyńikającego  ze  zwiększońego  zuz2ycia  paliwa,  ze  względu  ńa  pogorszońą
sprawńos�c�).” 
Czy w związku z powyz2szym dla zachowańia symetrii Umowy Zamawiający przewiduje dodatkowe
wyńagrodzeńie  dla  Wykońawcy  z  tytułu  poprawieńia w  okresie  gwarańcji  parametro� w
gwarańtowańych? 
Odpowiedź 13
Zamawiający ńie przewiduje dodatkowego wyńagrodzeńia dla Wykońawcy.

Pytanie 13
We wzorze  Umowy w paragrafie  10 Zamawiający  przewiduje  kary  między ińńymi  za  obńiz2eńie
sprawńos�ci ogo� lńej gwarańtowańej, za pogorszeńie mocy elektryczńej brutto pońadto we wzorze
Umowy serwisowej w paragrafie 8 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� z2ńe 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 moz2ńa było karac� Wykońawcy z tych samych
tytuło� w w ramach obu umo� w.
Odpowiedź 13
Umowa  ńa  wykońańie  prac  realizacyjńych  koń� czy  się  wraz  z  podpisańiem  protokołu  odbioru
koń� cowego, ńatomiast umowa serwisowa dotyczy okresu serwisowańia urządzeńia. 

Pońadto ńadmieńiamy, z2e w Wyjas�ńieńiach ńr I w pkt 22 zaistńiała pomyłka w odpowiedzi. 
Odpowiedz�  ńa to pytańie zawarta jest w pkt 3 obecńych wyjas�ńień� . 


