
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 I

Pytanie 1
W pkt. 9 str. 4 Zamawiający podaje wskaz�ńik rezultatu bezpos�redńiego, czyli zmńiejszeńia zuz$ycia
eńergii pierwotńej o 23 577,5 GJ/rok i zmńiejszeńie emisji CO2 o 7 829 Mg/rok. Prosimy o podańie
parametro� w urządzeń�  oraz metodyki wyliczańia przedstawiońego wskaz�ńika.
Odpowiedź 1
Metodyka  wyliczańia  przedstawiońych  wskaz�ńiko� w dostępńa  jest  ńa  strońie  NFOŚ4 iGW program
1.6.1. Natomiast Ofereńt powińień zaoferowac�  taką iństalację, kto� ra spełńi ww. wskaz�ńiki rezultatu
bezpos�redńiego.

Pytanie 2
Prosimy o załączeńie do dokumeńtacji schematu techńologiczńego ciepłowńi. 
Odpowiedź 2
Zamawiający załącza schemat techńologiczńy ciepłowńi. 

Pytanie 3
Prosimy  o  załączeńie  dokumeńtacji  istńiejącej  rozdzielńi  ŚN  do  kto� rej  będzie  wyprowadzańa
eńergia elektryczńa z geńeratoro� w. 
Odpowiedź 3
W załączńiku ńr 5 do PFU Zamawiający dołączył schemat rozdzielńi ŚN.

Pytanie 4
Czy zamawiający  moz$e  okres�lic�  powierzchńie  tereńu  pod budowę  elektrociepłowńi  jaką  ma  do
dyspozycji Wykońawca? 
Odpowiedź 4
Zgodńie z ŚIWZ będzie realizowańe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  Ofereńt – zgodńie z zapisem
w pkt. 7 rozdziału VII ŚIWZ – powińień przedstawic�  w ofercie propozycję w podanej lokalizacji
budyńku elektrociepłowńi, jego wymiaro� w, powierzchńi i kubatury.

 Pytanie 5
Dla odpowiedńiego doboru techńologii zwracamy się z pros�bą o podańie obecńych stęz$eń�  ńa tereńie
ciepłowńi.
Odpowiedź 5



Zamawiający  ńie  widzi  potrzeby  podawańia  obecńych  stęz$eń�  ńa  tereńie  ciepłowńi.  Ofereńt
powińień zapropońowac�  zaoferowac�  iństalację,  kto� ra  spełńi  wymogi  emisji  opisańe w PFU oraz
obowiązujących akto� w prawńych.

Pytanie 6
W pkt. 2 str.13 zamawiający wskazuje okres gwarańcji ńa 16 000 godziń, prosimy o sprecyzowańie
czy serwis układu kogeńeracyjńego przypadający ńa 16 000 h wińień byc� uwzględńiońy w Ofercie? 
Odpowiedź 6
Tak. Wymo� g teń został zawarty w ŚIWZ oraz załączńikach formalńych.

Pytanie 7
W  pkt.  h)  str.  19  Zamawiający  wymaga,  aby  Ofereńt  złoz$ył  “ańalizę  akustyczńą  budyńku
elektrociepłowńi spełńiająca wymo� g 45 dB ńa grańicy działki”. Wńosimy o usuńięcie tego wymogu,
ańaliza akustyczńa budyńku – to koszt od kilku do kilku tysięcy złoty. Ofereńci ńa etapie składańia
Ofert  ńie  mogą  byc�  obciąz$ańi  az$  takimi  kosztami.  Pońadto  Zamawiający  w  samej  Umowie  jest
zabezpieczońy odpowiedńim zapisem i moz$e od Umowy odstąpic� w przypadku ńiespełńieńia przez
ińwestycję wymagańych załoz$eń�  akustyczńych.  
Odpowiedź 7
Zamawiający  ńińiejszym  usuwa  pkt.  h)  str.  19  w  rozdziale  VII  ŚIWZ.  Pozostałe  puńkty  zostają
odpowiedńio przeńumerowańe (i) ńa h oraz j) ńa i)). Pkt. 17 ppkt.2) otrzymuje ńowe brzmieńie:
2)dokumenty wskazane w Rozdz. VII pkt 8 lit. a) – i) 
Jedńoczes�ńie  Zamawiający  ińformuje,  z$e  oferowańa  iństalacja  –  zgodńie  z  zapisami  w  PFU  –
powińńa spełńiac� wymo� g 45 dB ńa grańicy działki.

Pytanie 8
Z uwagi ńa szeroki zakres brańz$owy plańowańej ińwestycji zwracamy się z pros�bą o przesuńięcie
termińu składńia Ofert ńa 06.03.2020. 
Odpowiedź 8
Zamawiający ńie wyraz$a zgody ńa przesuńięcie termińu składańia ofert.

Pytanie 9
W pkt 6. str. 26 Zamawiający ińformuje:  
„W trakcie otwierańia kolejńych ofert do publiczńej wiadomos�ci zostańie podańe:

 - ńazwa i adres Wykońawcy, 
 - ceńa ofertowa, 

Z  uwagi,  iz$ ,  do  oceńy  Oferty  zostańie  wzięte  ro� wńiez$  pod  uwagę  sprawńos�c�  elektryczńa  oraz
sprawńos�c�  ogo� lńa,  zwracamy się  z  pros�bą  o  podańie  ro� wńiez$  do  ińformacji  publiczńej  ńa  sesji
otwarcia ofert ro� wńiez$  tych sprawńos�ci.  
Odpowiedź 9
Zamawiający koryguje zapis w rozdziale XII pkt 6 ŚIWZ ńa ńastępujący:
6. W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:
nazwa i adres Wykonawcy, 



cena ofertowa, 
sprawność elektryczna
sprawność ogólna

Pytanie 10
W całym dokumeńcie PFU Zamawiający wskazuje, iz$ , wymaga: 
-  budyńek zostańie wykońańy w koństrukcji z$elbetowej, mońolityczńej 
-  silńiki  gazowe  wraz  z  geńeratorami  prądu  zostańą  umieszczońe  w  z$elbetowych  oddzielńych
kapsułach mających za zadańie tłumieńie hałasu 
Z uwagi ńa fakt, iz$  postępowańie jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj” czy Zamawiający dopuszcza
ińńe  rozwiązańie,  kto� re  spełńi  waruńki  okres�lońe  w  PFU  a  ńie  będzie  oparte  ńa  wykońańiu
z$elbetońu? 
Odpowiedź 10
Odpowiedz�  Zamawiającego - zgodńie z zapisem w rozdziale III pkt. 16 ŚIWZ:
Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  obejmujących  rozwiązania  równoważne  -  o  parametrach
technicznych,  jakościowych,  eksploatacyjnych  i  użytkowych  nie  gorszych  niz--  wskazane  w  SIWZ  i
załącznikach do niej. 

Pytanie 11
W  pkt.  1.4.1.  ńa  str.  26  Zamawiający  wymieńia  iństalacje  wchodzące  w  skład  budyńku
elektrociepłowńi: 
m.iń.:  
• iństalacja telewizji przemysłowej, końtroli dostępu do obiektu; 
Prosimy o sprecyzowańie ilos�ci kamer dla dańego obiektu oraz w jakiej formie ma byc�  zapewńiońy
końtrola dostępu do obiektu? 
Pońadto  Zamawiający  wymaga:  „Tereń  działki  jest  ogrodzońy.  Zostańą  wykońańe  ńiezbędńe
elemeńty  zagospodarowańia:  dojazdy,  chodńiki,  zieleń�  ochrońńa  oraz  wymiańa  ogrodzeńia  w
bezpos�redńim sąsiedztwie budyńku Elektrociepłowńi Gazowej.” 
 Prosimy o wyjas�ńieńie co Zamawiający ma tutaj ńa mys�li? czy odgrodzeńie budyńku kogeńeracji? 
Odpowiedź 11
Zamawiający  wymaga  mońtaz$u  dwo� ch  kamer  dla  projektowańego  obiektu  i  połączeńia  ich  z
istńiejącą iństalacją telewizji przemysłowej.
Zamawiający  ńie  wymaga  zaprojektowańia  wykońańia  ogrodzeńia  i  zieleńi,  a  jedyńie  dro� g
dojazdowych i chodńiko� w.
Pytanie 12
W  pkt.  1.4.2  ńa  str.  26  tytułuje  tabelę  1.  „Tabela  1.  Mińimalńe  dańe  techńiczńe  jedńostek
kogeńeracyjńych  (bez  iństalacji  końdeńsacji  spaliń)”.  Wńosimy  o  wykres�leńie  wyrazo� w  (bez
iństalacji  końdeńsacji  spaliń)  –  taki  zapis  w  zńaczący  sposo� b  ograńicza  końkureńcyjńos�c�  i  ńie
dopuszcza silńiko� w kogeńeracyjńych cechujących się wysoką sprawńos�cią cieplńą, kto� re pomimo
mńiejszej sprawńos�ci cieplńej mogą spełńic� załoz$ońy wskaz�ńik rezultatu. Pońadto ńalez$y zauwaz$yc�,
iz$ ,  w okresie letńim Zamawiający ńie jest w stańie wykorzystac�  mocy ciepłowńiczej  z  zespoło� w



kogeńeracyjńych  o  kto� ry  mo� wi  tabeli  1  i  prawdopodobńie  jedeń  z  ńich  będzie  musiał  zostac�
wyłączońy.
Odpowiedź 12
Zamawiający w tabeli ńr 1 w pkt. 1.4.2 ńa str. 26 podaje mińimalńe - do spełńieńia przez Ofereńta -
dańe  techńiczńe  jedńostek  kogeńeracyjńych.  Nie  ozńacza,  z$e  oferowańa  iństalacja  ńie  będzie
wyposaz$ońa w iństalację końdeńsację spaliń, co zresztą zńajduje potwierdzeńie w zapisach pońiz$ej
ww. tabeli.

Pytanie 13
W związku z wymagańiem przez Zamawiającego załączeńia wraz z ofertą kosztoryso� w ofertowych
uproszczońych,  prosimy  o  udostępńieńie  posiadańych  przez  Ińwestora  projekto� w  oraz
przedmiaro� w robo� t w oparciu, o kto� re kosztorysy mają byc� wykońańe.
Odpowiedź 13
Zamawiający w ŚIWZ wymaga dostarczeńia wraz z ofertą  jedyńie  kosztorysów uproszczonych
wykońańych ńa bazie oferowańych urządzeń�  i budowli. 

Pytanie 14
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykońawca  posiadał  s�rodki  fińańsowe  lub  zdolńos�c�  kredytową  w
wysokos�ci  co ńajmńiej  9.000.000,00 zł.  W związku  z  faktem,  z$e  powyz$sza  kwota  odpowiada  w
przybliz$eńiu  całkowitej  wartos�ci  projektu,  kto� ry  zgodńie  z  zapisami  §15 wzoru umowy ma byc�
rozliczańy fakturami częs�ciowymi do 90% wartos�ci umowńej, oraz fakturą koń� cową w wysokos�ci
10% wartos�ci  ińwestycji,  prosimy o ińformację czy Zamawiający posiada s�rodki  pozwalające ńa
sfińańsowańie  ińwestycji?  Prosimy  ro� wńiez$  o  ińformacje  z  jakich  z�ro� deł  ma  byc�  sfińańsowańa
ińwestycja. 
Odpowiedź 14
Zamawiający  posiada  s�rodki  pozwalające  ńa  sfińańsowańie  ińwestycji.  Ińwestycja  będzie
sfińańsowańa ze s�rodko� w POIiŚ4  i NFOŚ4 iGW. 

Pytanie 15
W  związku  z  zapisami  §10  ust.  6  wzoru  umowy  wńosimy  o  udostępńieńie  umowy  zawartej
pomiędzy  Ińwestorem  oraz  strońą  wspo� łfińańsującą  ińwestycję,  w  celu  weryfikacji  waruńko� w
odstąpieńia  strońy  wspo� łfińańsującej  ińwestycję.  Jest  to  ńiezbędńe  do  ideńtyfikacji  oraz  oceńy
ryzyka związańego z taką moz$ liwos�cią. 
Odpowiedź 15
Umowa  zawarta  pomiędzy  Ińwestorem  oraz  strońą  wspo� łfińańsującą  zostańie  udostępńiońa
Ofereńtowi, kto� rego oferta zostańie wybrańa jako ńajkorzystńiejsza.
 
Pytanie 16
Prosimy o ińformacje w zakresie kto� rej strońy (Zamawiającego czy Wykońawcy) jest dostawa oraz
koszty paliwa gazowego w okresie rozruchu oraz ruchu pro� bńego?
Odpowiedź 16



Zgodńie z załączońym wzorem umowy – załączńik ńr 8 do ŚIWZ par.11 pkt 6 ppkt.  b) -  Koszty
rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy.
Pońadto Zamawiający koryguje zapisy w pkt. 1.1.2.5 ppkt. a) i b) ńa ńastępujące:

a. Wymagania dla rozruchu.
    Po  zakończeniu  całości  inwestycji,  nastąpi  rozruch  instalacji  zgodnie  z  ustalonym
harmonogramem  rozruchu.  Wykonawca  zapewni  na  swój  koszt  udział  specjalistycznej  grupy
rozruchowej  w  zakresie  realizowanych  przez  niego  prac.  Grupa  ta  będzie  wykonywać  swoje
czynności  współpracując  z  zespołem  dokonującym  rozruchu  urządzeń  technologicznych.  Prace
rozruchowe wykonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu dni
przed planowanym terminem rozruchu całej  kogeneracji  Wykonawca uzgodni  z Zamawiającym
szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń elektrycznych. Harmonogram ten będzie
również  zawierał  liczbę  personelu  pomocniczego  Wykonawcy  oraz  personelu  Zamawiającego.
Wszelkie  środki  (np.  wykonanie  tymczasowego  zasilania,  wymiana  zużytych  wkładek
bezpiecznikowych,  żarówek itd.)  potrzebne  do przeprowadzenia rozruchu zapewni  Wykonawca.
Wykonawca  pokryje  również  wszelkie  koszty  związane  z  wystąpieniem  ewentualnych  awarii
urządzeń  powiązanych  z  pracą  kogeneracji.  Wszystkie  urządzenia  wirujące  takie  jak  pompy  i
silniki  oraz  urządzenia  pomocnicze  powinny  zostać  wypróbowane  pod  obciążeniem  ze
sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cała
aparatura  i  wszystkie  elementy  sterownicze  powinny  być  wypróbowane  w  zakresie  funkcji
kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z mediami technologicznymi w instalacjach.
Oprócz  prób  funkcjonalnych  poszczególnych  elementów  i  układów  elektrycznych.  Wykonawca
dokona prób działania zabezpieczeń.

b) Wymagania dla ruchu próbnego 

     Po zakończonym okresie  testów całej  instalacji  kogeneracyjnej  obejmującym wyregulowanie i
dostrojenie  instalacji  do warunków zmiennego obciążenia nastąpi  72-godzinny ruch próbny.  W
trakcie  ruchu  próbnego  nastąpi  pomiar  parametrów  kontrolnych  deklarowanych  przez
Wykonawcę w złożonej ofercie wstępnej i ostatecznej. Pomiary gwarancyjne wykonane będą przez
niezależne podmioty akceptowane przez Strony, na koszt Wykonawcy. Mają za zadanie wykazać
spełnienie  parametrów  gwarantowanych.  Jeśli  wyniki  pomiarów  nie  będą  spełniać  wymagań,
Wykonawca powinien wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiar. W trakcie tego okresu
cała instalacja powinna wykazać ciągłą,  niezakłóconą pracę przy ustalonych obciążeniach.  Nie
powinny wystąpić żadne wady, które zakłóciłyby prawidłową eksploatację kogeneracji, zagrażały
bezpieczeństwu lub wymagały istotnej ingerencji w układy automatycznej regulacji. W ramach tej
72-godzinnej  pracy  kogeneracji  zaprezentowana  zostanie  jej  zdolność  funkcjonalna  i
eksploatacyjna.  Jeżeli  72-godzinna bezusterkowa praca kogeneracji  nie może być zakończona z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72- godzinna
kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. Wszelkie koszty związane z okresem testów,
rozruchem i ruchem kontrolnym ponosi Wykonawca. Po pomyślnym zakończeniu ruchu próbnego,
osiągnięciu  wartości  parametrów  kontrolnych  oraz  uprawomocnieniu  się  pozwolenia  na
użytkowanie nastąpi podpisanie odbioru końcowego.

Pytanie 17



Wńosimy o zmiańę zapisu ŚIWZ w rozdziale V, puńkt 1 podpuńkt 2 a.
Zgodńie  z  obecńym  brzmieńiem  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykońawcy  wykazali  posiadańie
zdolńos�ci techńiczńej i zawodowej:

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 ŚIWZ)
propońowańe brzmieńie po zmiańie:

b. jako Geńeralńy Wykońawca zrealizowali w sposo�b ńalez$yty, zgodńie z zasadami sztuki budowlańej i
prawidłowo ukoń� czyli, w okresie ostatńich 6 lat przed upływem termińu składańia Ofert, a jez$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 ŚIWZ.

Uzasadnienie:

Zapropońowańa zmiańa wyńika z faktu, z$e w ostatńich 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$  załączńik ńr 9 do ŚIWZ jest uzasadńiońe, pońiewaz$
wykońawcy  zazwyczaj  juz$  posiadają  refereńcje  wystawiońe  przez  ińwestoro� w,  dla  kto� rych
realizowali zamo� wieńia.  Śpełńieńie wymagańia dostarczeńia refereńcji w formie załączńika ńr
9  do  ŚIWZ  moz$e  byc�  w  ńiekto� rych  przypadkach  ńiemoz$ liwe  (ńp.  przedsiębiorstwo  uległo
likwidacji lub zwyczajńie odmo� wi, pońiewaz$  wczes�ńiej wystawiońo refereńcje).

Odpowiedź 17

Zamawiający  ńie  wyraz$a  zgody  ńa  zmiańę  zapisu  ŚIWZ  w rozdziale  V,  puńkt  1  podpuńkt  2  a.
Jedńoczes�ńie Zamawiający dopuszcza przedstawieńie refereńcji w ińńej formie ńiz$  załączńik ńr 9
do ŚIWZ, pod waruńkiem, z$e będą zawierały ińformacje wymagańe w ŚIWZ.

Pytanie 18
Zamawiający prowadzi postępowańie ńa realizację przedmiotu zamo� wieńia w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”.   W związku z tym prosimy o usuńięcie z listy dokumeńto� w,  kto� re  ńalez$y załączyc�  do
oferty pozycji „Kosztorys ofertowy”.  

Uzasadnienie:
Wymagańy  przez  Zamawiającego  kosztorys  ofertowy  moz$ liwy  jest  do  sporządzeńia  dopiero  ńa
podstawie  dokumeńtacji  projektowej,  kto� ra  powstańie  w  trakcie  realizacji  umowy  ńa  budowę



elektrociepłowńi  gazowej.   W  postępowańiu  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  Wykońawcy  ńa
podstawie swojej wiedzy i dos�wiadczeńia oraz ińformacji dostępńych w czasie przygotowywańia
ofert muszą okres�lic�  ceńę oferty.   Rozliczańie prac, za kto� re wystawiańe będą faktury częs�ciowe
zgodńie z ŚIWZ ńastępowac� będzie ńa podstawie harmońogramu rzeczowo – fińańsowego.
1. Wńioskujemy  o  usuńięcie  z  listy  dokumeńto� w,  kto� re  Wykońawcy  mają  dołączyc�  do  oferty,

dokumeńto� w wymieńiońych w rozdziale VII, puńkt 7 podpuńkt:
d) opisy i charakterystyki propońowańych do zastosowańia rozwiązań�  …
e) dańe techńiczńe urządzeń�  i iństalacji wchodzących w zakres dostaw …
h) ańalizę akustyczńą budyńku elektrociepłowńi …

Uzasadnienie:
Wymagańe dokumeńty powstańą w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Na tym etapie Wykońawcy ńie mają moz$ liwos�ci wyspecyfikowańia wszystkich urządzeń� , kto� re będą
zastosowańe w trakcie realizacji  umowy.   Nakładańie ńa Wykońawcę obowiązku przygotowańia
wymagańych  dokumeńto� w  jest  ńiczym  ńieuzasadńiońe.   Zamawiający  w  ŚIWZ  i  PFU  okres�lił
wymagańia stawiańe przedmiotowi zamo� wieńia i Wykońawcy zobowiązańi są do spełńieńia tych
wymagań� .
Odpowiedź 18
 Zamawiający  udzielił  wyjas�ńień�  dotyczących  kosztorysu  ińwestorskiego  w  odpowiedzi  14.
Zamawiający jedńoczes�ńie ńie wyraz$a zgody ńa usuńięcie z listy dokumeńto� w, kto� re Wykońawcy
mają dołączyc�  do  oferty,  dokumeńto� w wymieńiońych w rozdziale VII,  puńkt 7 podpuńkt i  ńie
podziela argumeńtacji przytoczońej przez Ofereńta.

Pytanie 19
Czy  Zamawiający  dyspońuje  waruńkami  zabudowy  i  zagospodarowańia  przestrzeńńego  dla
plańowańej ińwestycji?  Jes� li tak, to prosimy o udostępńieńie tego dokumeńtu.
Odpowiedź 19
 Na  tereńie  przewidywańej  ińwestycji  obowiązuje  Miejscowy  Plań  Zagospodarowańia
Przestrzeńńego. 
 
Pytanie 20
Czy Zamawiający dyspońuje badańiami geotechńiczńymi gruńtu w miejscu plańowańej lokalizacji
elektrociepłowńi?  Jes� li tak, to prosimy o udostępńieńie tego dokumeńtu.
Odpowiedź 20
Zamawiający  dyspońuje  badańiami  geotechńiczńymi  gruńtu  w  miejscu  plańowańej  lokalizacji
elektrociepłowńi (w załączeńiu). 

Pytanie 21
Czy wyraz$acie Pań� stwo zgodę ńa obńiz$eńie mińimalńej sprawńos�ci elektryczńej rzeczywistej z 39 %
ńa 37,5 % przy  załoz$eńiu,  z$e  oferowańe  silńiki  uzyskają  załoz$ońe  moce,  oraz  sprawńos�c�  ogo� lńą
zgodńą z załoz$eńiami ŚIWZ.
Odpowiedź 21
Zamawiający  ńie  wyraz$a  zgody  ńa  obńiz$eńie  mińimalńej  sprawńos�ci  elektryczńej



rzeczywistej z 39 % ńa 37,5 %.
Pytanie 22
Jaka jest mińimalńa temperatura do kto� rem moz$ńa schłodzic�  spalińy w procesie odzysku ciepła.
Odpowiedź 22
Zamawiający  ńie  wyraz$a  zgody  ńa  obńiz$eńie  mińimalńej  sprawńos�ci  elektryczńej
rzeczywistej z 39 % ńa 37,5 %.

Pytanie 23
Czy dopuszczacie Pań� stwo zastosowańie ińńej koństrukcji budyńku ńiz$  w techńologii z$elbetowej,
zapewńiającej zachowańie parametro� w głos�ńos�ci. 
Odpowiedź 23
Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 10.

Pytanie 24
Prosimy o odstąpieńie o wymogu okres�lońego w puńkcie VII ŚIWZ ppkt 1,  2) b) przedstawieńia
refereńcji za wzorze stańowiącym załączńik ńr 9 do ŚIWZ. Zamawiający, dla kto� rych Wykońawca
realizował roboty budowlańe ńie mają obowiązku wystawiac�  refereńcji ńa w/w wzorze. Niekto� rzy
Zamawiający – w szczego� lńos�ci  korporacje,  maja własńe wzory i  stańdardy.  Wykońawca ńie ma
wpływu  ńa moz$ liwos�c�  pozyskańia  takiego dokumeńty,  mimo z$e  spełńia  wymagańia  stawiańe w
ŚIWZ  w  zakresie  wiedzy  i  dos�wiadczeńia  i  moz$e  przedstawic�  ińńe  dokumeńty  potwierdzające
ńalez$yte wykońańie robo� t. W ńaszym przekońańiu powyz$szy wymo� g jest ńadmiarowy i prowadzi do
ograńiczeńia końkureńcji.
Odpowiedź 24
Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 17.

Pytanie 25
Prosimy  o  udostępńieńie  aktualńej  bądz�  archiwalńej  dokumeńtacji  geotechńiczńej  tereńu
ińwestycji.
Odpowiedź 25
Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 20. 

Pytanie 26
W ńawiązańiu do zapiso� w PFU pkt 1.1 E okres�lającej  jako zakres prac przebudowę istńiejącego
układu hydrauliczńego kotłowńi i włączeńiu w system gospodarki ogo� lńej prosimy o udostępńieńie
szczego� łowych rysuńko� w powykońawczych istńiejącej kotłowńi wraz z okres�leńiem parametro� w
wszystkich zaiństalowańych urządzeń� .
Odpowiedź 26
Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 2. Parametry urządzeń�  podańe zostały w ŚIWZ.
Zamawiający dyspońuje dokumeńtacją archiwalńą Ciepłowńi dostępńą w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 27



W związku z lokalizacją ńowego budyńku ńa tereńie istńiejącej ciepłowńi prosimy o udostępńieńie
dokładńych rysuńko� w sieci podziemńych oraz fuńdameńto� w istńiejących obiekto� w.
Odpowiedź 27
Zamawiający dyspońuje dokumeńtacją archiwalńą Ciepłowńi dostępńą w siedzibie Zamawiającego.
Pońadto  Zamawiający  załączył  do  dokumeńtacji  przetargowej  mapy  z  ńańiesiońym  sieciami
podziemńymi oraz istńiejącymi obiektami

Pytanie 28
W związku z zapisami PFU pkt. 1.2.6.4. prosimy o zamieszczeńie ińformacji dot. emisji hałasu przez 
istńiejące obiekty ciepłowńi.
Odpowiedź 28
Pońiewaz$  Zamawiający  usuńął  pkt.  h)  str.  19  w  rozdziale  VII  ŚIWZ  dotyczący  końieczńos�ci
dołączeńia do oferty ańalizy akustyczńej budyńku, tym samym ńie widzi potrzeby o zamieszczeńia
ińformacji dot. emisji hałasu przez istńiejące obiekty ciepłowńi.

Pytanie 29
W  tres�ci  projektu  umowy  dot.   Moderńizacja  istńiejącego  systemu  ciepłowńiczego  w  celu
zwiększeńia jego efektywńos�ci - budowa elektrociepłowńi gazowej w Radzyńiu Podlaskim” zńajduje
się zapis, kto� ry ma brzmieńie:
§ 10 punkt 6. - Jez$eli ńietermińowos�c� wykońańia robot spowoduje odstąpieńie od umowy ze strońy
wspo� łfińańsującej ińwestycję Wykońawca w całos�ci pokryje straty Zamawiającego spowodowańe
tym faktem.
Proponujemy zmienić na:
Jez$eli  ńietermińowos�c�  wykońańia  robot  spowoduje  odstąpieńie  od  umowy  ze  strońy
wspo� łfińańsującej ińwestycję Wykońawca w całos�ci pokryje straty Zamawiającego spowodowańe
tym faktem, wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpiło to z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
Odpowiedź 29
Zamawiający ńie wyraz$a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w umowie.

Pytanie 30
W tres�ci projektu umowy dot.  umowy serwisowej dla postępowańia przetargowego Moderńizacja
istńiejącego  systemu  ciepłowńiczego  w  celu  zwiększeńia  jego  efektywńos�ci  -  budowa
elektrociepłowńi gazowej w Radzyńiu Podlaskim” proponujemy w art. §6 dodać punkt 9., który
miałby brzmienie - W  przypadku  powstańia  zaległos�ci  po  strońie  Zamawiającego w zapłacie
Wykonawcy wyńagrodzeńia za wykońańe czyńńos�ci wyńikające z ńińiejszej Umowy, Wykonawca
ma  prawo  bez  jakichkolwiek  ńegatywńych  końsekweńcji,  wstrzymac�  się  z  dalszą  realizacją
obowiązko� w  wyńikających  z  ńińiejszej  Umowy  do  czasu  całkowitego  uregulowańia  powstałej
zaległos�ci.
Odpowiedź 30
Zamawiający ńie wyraz$a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w umowie.

Pytanie 31



W art. §7 punkt 2. Podpunkt 2)., znajduje się zapis:
Zamawiający zapłaci Wykońawcy karę umowńą z tytułu odstąpieńia od umowy w wysokos�ci 10%
całkowitego  wyńagrodzeńia  umowńego  brutto.  Wykonawcy  nie  przysługuje  kara  umowna
określona w ust. 2 pkt. 2 w przypadku odstąpienia od umowy w oparciu o postanowienia § 9
ust. 1 pkt 1 lit. a umowy.
Proponujemy usunięcie częściowe zapisu, jak poniżej:
Wykońawcy ńie przysługuje kara umowńa okres�lońa w ust. 2 pkt. 2 w przypadku odstąpieńia od
umowy w oparciu o postańowieńia § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a umowy.
Odpowiedź 31
Zamawiający ńie wyraz$a zgody ńa zmiańę ww. zapisu w umowie.


