
Radzyń�  Podlaski 07.04.2020 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
 Zgodńie z defińicją zawartą w PFU 
Próby  Końcowe  –  Pro� by  przeprowadzońe  przed  przejęciem  Robot  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 w 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 – Uz3ytkowym …”
Proszę jedńozńaczńie okres�lic�  czy Parametry Gwarańtowańe maja byc�  osiągńięte podczas
Pro� b  Koń� cowych oraz czy Parametry Gwarańtowańe mają   byc�  utrzymywańe przez cały
okres trwańia umowy (okres gwarańcji pogwarańcyjńy)?

Odpowiedź 1
W §1 pkt 4. jest zapis ińńy, ńie taki jak w pytańiu:

„Z chwilą podpisańia protokołu koń� cowego wykońańia elektrociepłowńi, Wykońawca
przyjmuje obowiązki s�wiadczeńia usług serwisowych przez cały okres trwańia umowy
(okres gwarańcji  i  pogwarańcyjńy) oraz zobowiązuje się  do utrzymańia przez okres
gwarańcji  parametro� w  gwarańtowańych  zawartych  w  Programie  Fuńkcjońalńo  –
Uz3ytkowym, stańowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ”.

Pytanie 2
 Zgodńie  z  SIWZ  puńk III  podpuńkt  10  Zamawiający  pisze  iz3 ,  zakres  robo� t  budowlańo
mońtaz3owych 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� z3ńe zakresy usług serwisowych
dlatego bardzo waz3ńe jest precyzyjńe okres� leńie zakresu prac serwisowych.

Odpowiedź 2
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 3
Zgodńie z SIWZ puńk V podpuńkt 1 podpuńkt 2   Zamawiający wymaga: dos�wiadczeńia jak
pońiz3ej”
„jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali w sposo� b ńalez3yty, zgodńie z zasadami
sztuki budowlańej i prawidłowo ukoń� czyli, w okresie ostatńich 6 lat przed
upływem termińu składańia ofert, a jez3eli 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, o sprawńos�ci ogo� lńej (całkowitej) ńie mńiejszej ńiz3  90% (co
ńalez3y udokumeńtowac� w załączońych refereńcjach – załączńik ńr 9 do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza przedstawieńie refereńcji w ińńej formie ńiz3  załączńik ńr 9
do SIWZ, pod waruńkiem, z3e będą zawierały ińformacje wymagańe w SIWZ.”
W  odńiesieńiu  do  poprzedńich  edycji  ńińiejszego  postępowańia  Zamawiający  zwiększył
wymo� g  odńos�ńie  sprawńos�ci  ogo� lńej  w  przytoczońym  powyz3ej  zapisie  z  89%  do  90%.
Zwracamy się z pros�bą przywro� ceńie wartos�ci 89%.

Odpowiedź 3
Zamawiający ńie zgadza się ńa zmiańę tego zapisu. 

Pytanie 4
 Zgodńie z SIWZ puńk V podpuńkt 1 podpuńkt 2   Zamawiający wymaga: dos�wiadczeńia jak
pońiz3ej”
„b.  zrealizowali  lub  realizują  co  ńajmńiej  jedńą  usługę  serwisu układu wysokosprawńej
kogeńeracji dla takiego samego silńika (Załączńik ńr 3 do SIWZ)”
Proszę o wyjas�ńieńie czy sformułowańie „dla takiego samego silńika” ńalez3y rozumiec�, iz3
powińień byc�  to silńik o mocy ńie mńiejszej ńiz3  teń wymagańy w postępowańiu czyli  o
mocy elektryczńej miń. 600 KWe?

Odpowiedź 4
W załączńiku ńr 3 do SIWZ jest zapis:



 „w  ciągu  ostatńich  5  lat  zrealizowałem/realizuję  usługę  serwisu  układu
wysokosprawńej  kogeńeracji  dla  silńika  o  mocy  mińimum  800  kWel  o  sprawńos�ci
ogo� lńej (całkowitej)  ńie mńiejszej  ńiz3  90%” i  ńalez3y  postąpic�  zgodńie z tym zapisem.
Jedńoczes�ńie zmieńia się zapis „w ciągu ostatńich 5 lat” ńa „w ciągu ostatńich 6 lat”, z3eby
był zgodńy z SIWZ Rozdz. V pkt 1 ppkt 2a. 

Pytanie 5
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
biez3ącego roku   ńa  przyłączeńie  dwo� ch agregato� w kaz3dy 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 5
Tak. Wykońawca będzie musiał złoz3yc�  wńiosek o zmiańę waruńko� w w PGE Dystrybucja S.
A. w Lublińie.

Pytanie 6
W PFU w puńkcie 1.2.6.4 zmawiający wymaga:
„silńiki gazowe wraz z geńeratorami prądu zostańą umieszczońe w z3elbetowych
oddzielńych kapsułach mających za zadańie tłumieńie hałasu (dla kaz3dego agregatu
prądotwo� rczego ińdywidualńa kapsuła),”
Czy  zamawiający  dopuszcza  zamiast  wykońańia  z3elbetowych  kapsuł  dostawę  silńiko� w
gazowych  wraz  z  geńeratorami  zabudowańych  w  obudowie  dz�więkoizolacyjńej
przezńaczońej do zabudowy w budyńku?

Odpowiedź 6
Ińwestycję ńalez3y wykońac� zgodńie z zapisami w PFU rozdział 1 pkt 1.1. ppkt B.

Pytanie 7
 Czy Zamawiający przewiduje udzieleńie dla Wykońawcy  zaliczki i w jakiej wysokos�ci ńp.



ńa poczet zakupu agregato� w gazowych? 

Odpowiedź 7
Zamawiający ńiczego ńie moz3e postańowic�  co ńie będzie zaakceptowańe przez NFOSO iGW.
Częs�ciowe zaliczkowe wydatkowańie kwot dotacyjńych i poz3yczkowych jest przewidziańe,
ale ńa obecńym etapie Zamawiający ńie moz3e się do tego zobowiązac�. 

Pytanie 8
We  wzorze  Umowy  w  paragrafie  10  Zamawiający  przewiduje  kary  między  ińńymi  za
obńiz3eńie  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  dwie  ro� z3ńe  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  moz3ńa  było  karac�
Wykońawcy z tych samych tytuło� w w ramach obu umo� w.

Odpowiedź 8
    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  obńiz3eńia  parametro� w  gwarańtowańych  w  okresie  trwańia
gwarańcji. 

Pytanie 9
 W  odńiesieńiu  do  ńińiejszego  postępowańia  przetargowego  zwracamy  się  z pros�bą  o
usuńięcie wymogu przełoz3eńia wraz ofertą  opiso� w i dańych wyszczego� lńiońych w puńkt 
VII SIWZ, czyli:
„opis  propońowańej  końcepcji  techńiczńo  -  techńologiczńej  wraz  z  uzasadńieńiem,
zawierający co ńajmńiej: …” 
oraz
„dańe techńiczńe  urządzeń�  i  iństalacji  wchodzących w zakres  dostaw z  charakterystyką
podstawowych elemeńto� w, ze szczego� lńym uwzględńieńiem sprawńos�ci i mocy, osiągo� w,
zakreso� w i produceńto� w urządzeń� , „ 
Nińiejsze postępowańie jest prowadzońe ńa zadańie w formule „zaprojektuj i wybuduj” co
wyraz�ńie  wskazuje,  iz3  faza  projektowa  jest  objęta  zakresem  zadańia.  Natomiast
Zamawiający  wymaga  ńa  etapie  postępowańia  przetargowego  końcepcji  techńiczńo-
techńologiczńej,  kto� rej zakres i  stopień�  szczego� łowos�ci  odpowiada stańdardowi projektu
wykońawczego,  ńie  wspomińając  juz3  o  wymogu  podańia  ńa  tym  etapie  szczego� łowych



dańych  ńa  temat  urządzeń�  (w  tym  produceńto� w  urządzeń� )  wchodzących  w  zakres
iństalacji.
Przedstawiańie  tego  typu  dokumeńtacji  ńa  etapie  składańia  ofert  wydaje  się  byc�
ńieuzasadńiońe  i  jest  ńiejako  działańiem  zmierzającym  do  pozyskańia  bezkosztowo  od
wykońawcy jego „kńow-how”.
Zwracamy się z pros�bą o usuńiecie tego wymogu.

Odpowiedź 9
Zamawiający ńie wyraz3a zgody ńa usuńięcie w/w zapisu.

  


