
Radzyń�  Podlaski, 06.03.2020 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 III

Pytanie 35
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u

§2 Pkt. 3 - Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - do 20.07.2020

Prosimy  o  wyjas�ńieńie,  ńa  jakiej  podstawie  Zamawiający  okres� lił  termiń  uzyskańia
pozwoleńia ńa budowę. Jez�eli projekt budowlańy zostańie złoz�ońy w dńiu 15-ego czerwca
to obowiązuje 65 dńiowy termiń ńa wydańie decyzji + 14 dńi ńa uprawomocńieńie decyzji –
czyli do koń� ca sierpńia. Termiń podańy w umowie jest ńie do spełńieńia. Prosimy o zmiańę
termińu ńa zgodńy z obowiązującymi przepisami i realńy do spełńieńia przez Wykońawcę. 
Odpowiedź 35
Zamawiający ńie widzi problemu z uzyskańiem decyzji pozwoleńia ńa budowę w 
zakres� lońym czasie. Nie ma podstaw do tak ńieprzychylńego osądu orgańu decyzyjńego. 
Chyba, z�e sam projekt ńie będzie spełńiał wymogo� w, ale to juz�  lez�y po strońie Wykońawcy.
Podczas oczekiwańia ńa decyzję pozwoleńia ńa budowę Wykońawca moz�e realizowac� 
prace przygotowawcze i pomocńicze w mys�l zapiso� w w PFU rozdział 1.1.2.3. pkt 1a), b), c),
d).  

Pytanie 36
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u
 §10 Pkt. 6 – Jeżeli nieterminowość  wykonania robót spowoduje odstąpienie od umowy ze 
strony współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego 
spowodowane tym faktem.
Ze względu ńa brak szczego� łowego okres� leńia w jaki sposo� b Zamawiający zamierza oceńic� 
te straty oraz brak jakichkolwiek wartos�ci do kto� rych mogliby się odńies�c� Ofereńci, 
zwracamy się z pros�bą o wykres�leńie ńińiejszego zapisu. 
Odpowiedź 36
Zamawiający ńie zgadza się ńa całkowite wykres�leńie w/w zapisu w umowie, ńatomiast
zmieńia zapis ńa ńastępujący:
„Jeżeli  nieterminowość   wykonania  robót  spowoduje  odstąpienie  od  umowy  ze  strony
współfinansującej  inwestycję,  Wykonawca  poniesie  odpowiedzialność  odszkodowawczą  na
zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc”.



Pytanie 37
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u

§11 Pkt. 6b - rozruch   (min   12   -   godzinny   nieprzerwanej   pracy)   łącznie   wszystkich
agregatów  kogeneracyjnych  na  silnikach  gazowych  i  instalacji  wykonany  w czasie 72
godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej  elektrociepłowni  wykonany przez
grupę  rozruchową  Wykonawcy  w  obecności  wspólnej  Komisji  Rozruchowej  powołanej
przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Koszty   rozruchu   oraz   wszystkich   mediów   i
materiałów  użytych  podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni
dostęp  do  paliwa,  niezbędnych    mediów    oraz    wyznaczy    obsługę    na    okres
prowadzonego rozruchu

Prosimy  o  uzupełńieńie  zapisu  zgodńie  z  opisem  w  PFU  iz� ,  paliwo  gazowe  zapewńia  i
pokrywa Zamawiający.
 Odpowiedź 37
Zamawiający uwaz�a, z�e powyz�szy zapis jest precyzyjńy i wystarczająco zrozumiały. 

Pytanie 38
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u

§11  Pkt.  8  -  przygotowanie    wniosku    do    URE    w    celu
aktualizacji/zmiany/rozszerzenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
w  kogeneracji  gazowej  -  w  oparciu  
o obowiązujące przepisy - 2 egz. 

Wspomńiańy  w  powyz�szym  paragrafie   proces  jest  długi  i  zablokuje  proces  odbioru
koń� cowego,  gdzie  agregat  ro� wńoczes�ńie  powińień  pracowac�,  aby  odbio� r  koń� cowy
zakoń� czył się pozytywńie. Jak zatem ma wyglądac� zakoń� czeńie budowy wg Zamawiającego?
Czy Wykońawca ma przygotowac� agregat i go wyłączyc�  do momeńtu  zakoń� czeńia procesu
związańego z końcesją?
Nalez�y pamiętac�  iz� , do wńiosku o zmiańę końcesji ńalez�y dołączyc� dokumeńty przekazańia
do eksploatacji, zakoń� czeńiu budowy, odbioru przez słuz�by OSD etc. 
Odpowiedź 38
Zapis mo� wi o „przygotowańiu wńiosku do URE”. Nie ozńacza to jego złoz�eńia i czekańia ńa
rozstrzygńięcie. 

Pytanie 39
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u

§11 Pkt. 12 - W   przypadku   nieprzedłożenia   dokumentów,   dotyczących   prawidłowej
eksploatacji Wykonawca  odpowiada  za  szkody  wynikłe  w  następstwie  niewłaściwej
eksploatacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

Prosimy o wyjas�ńieńie o jakie dokumeńty chodzi Zamawiającemu w ńińiejszym puńkcie. 
Odpowiedź 39



Chodzi  tu gło� wńie o iństrukcje obsługi  itp.  ińformacje  dotyczące  pochodzeńia urządzeń� ,
odpowiedńie s�wiadectwa, atesty, certyfikaty, s�wiadectwa badań�  laboratoryjńych i pro� bki,
zgodńie z odpowiedńimi wymagańiami. 

Pytanie 40
Dotyczy Umowy dostawy i mońtaz�u

§15 Pkt. 7 - Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane
roboty będą  realizowane  w  terminie  do  30  dni  od  daty  jej  otrzymania  przelewem  na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …............................................. 

Prosimy o zmiańę zapiso� w ńa: 
„Faktury  częściowe  i  końcowa  wystawione  przez  Wykonawcę  za  wykonane  roboty  będą
realizowane  w  terminie  do  30  dni  od  daty  jej  otrzymania  przelewem  na rachunek
bankowy  Wykonawcy  określony  na  fakturze.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przesyłanie
faktur VAT w formie elektronicznej na adres Zamawiającego ……………..@.......................” .
Odpowiedź 40
Zamawiający ńie wyraz�a  zgody ńa zmiańę zapisu w w/w puńkcie umowy.  Co do formy
przesyłańia faktury Zamawiający jest zobowiązańy do uzgadńiańia tego faktu z podmiotem
fińańsującym (NFOSC iGW) w trakcie realizowańia ińwestycji. 

Pytanie 41 
Pońiewaz�  obecńe brzmieńie waruńku udziału w postępowańiu umoz� liwia ńaszej firmie 
start w Pań� stwa postępowańiu, prosimy o zmiańę waruńku okres�lońego w rozdziale V, 
puńkt 1 podpuńkt 2b.  Zamierzamy wziąc� udział w postępowańiu wspo� lńie z firmą 
posiadającą autoryzację i dos�wiadczeńie w serwisowańiu układo� w kogeńeracyjńych, kto� re
plańujemy zaoferowac�.  Firma ta ńie realizuje jedńak serwisu układu kogeńeracyjńego, 
kto� ry zrealizowalis�my jako geńeralńy wykońawca.  W związku z tym prosimy o zmiańę 
waruńku okres�lońego w rozdziale V, puńkt 1 podpuńkt 2b, polegającą ńa wykres�leńiu 
sło� w „takiego samego silńika” i zastąpieńiu ich słowami „silńika o mocy mińimum 600 
kWe.
Pońadto prosimy o wprowadzeńie odpowiedńich zmiań do załączńika ńr 3 do SIWZ, kto� re 
uwzględńią juz�  wprowadzońe zmiańy w brzmieńiu waruńku okres� lońego w rozdziale V, 
puńkt 1 podpuńkt 2a oraz zmiańę mocy silńika serwisowańego zapropońowańą w zdańiu 
poprzedńim (z 1000 kWe ńa 600 kWe).
Uzasadnienie:
Przetarg dotyczy iństalacji, kto� ra ma byc� wyposaz�ońa w dwa silńiki o mocy 600 kWe 
kaz�dy, w związku z czym ńie ma uzasadńieńia wymo� g udokumeńtowańia dos�wiadczeńia w
serwisowańiu silńiko� w o mocach wyz�szych ńiz�  600 kWe.
Wymagańie, aby dokumeńtowac� dos�wiadczeńie w serwisowańiu silńika o mocy wyz�szej 
ńiz�  moc silńiko� w, kto� re będą mońtowańe w ramach prowadzońego postępowańia 
prowadzi do ńieuzasadńiońego ograńiczeńia końkureńcyjńos�ci ńińiejszego postępowańia.
Odpowiedź 41 
Zamawiający ńie wyraz�a zgody ńa zmiańy w SIWZ rozdział V pkt 1 ppkt 2b. Zmiańy w 



załączńiku ńr 3 do SIWZ zostały wprowadzońe w Wyjas�ńieńiach II we wńiesiońej 
poprawce. 

Pytanie 42 
W związku ze zmiańami w SIWZ, kto� re umoz� liwiają ńaszej firmie udział w postępowańiu,
duz�ym  zakresem  przedmiotu  zamo� wieńia,  końieczńos�cią  przygotowańia  wielu
dokumeńto� w (w tym kosztoryso� w)  prosimy o  zmiańę termińu składańia  ofert  ńa  dzień�
31.03.2020 r. 
Odpowiedź 42 
Zamawiający ńie zgadza się ńa zmiańę termińu składańia ofert. 

     
  
      


