
Radzyń�  Podlaski 08.04.2020 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 II

Pytanie 10
Czy w odńiesieńiu do prowadzońego postępowańia tj. z dńia 02.04.2020, Ofereńci mogą brac�  pod
uwagę  odpowiedzi  jakie  zostały  zamieszczońe  przez  Zamawiającego  do  postępowańia  z  dńia
28.02.2020 r.?
Odpowiedź 10
Pońiewaz(  ńińiejsze postępowańie przetargowe jest osobńym postępowańiem Ofereńci  nie mogą
brac�  pod uwagę odpowiedzi jakie zostały zamieszczońe przez Zamawiającego do postępowańia z
dńia  28.02.2020  r.  Jedńak  w  obecńych  dokumeńtach  przetargowych  uwzględńiońo  wszystkie
zmiańy, kto� re zostały przez ńas zaakceptowańe w wyjas�ńieńiach załączońych do postępowańia z
dńia 28.02.2020 r.

Pytanie 11
 Rozdz. III pkt.10 ppkt S Zamawiający wymaga:
S.  Serwis elektrociepłowńi  przez okres gwarańcji  tj.  16 000 h pracy i  serwis pogwarańcyjńy do
80000h (bez remońto� w). Natomiast w dalszej częs�ci SIWZ i dokumeńtacji wymaga ńiewyceńiańia
wyłączńie remońtu kapitalńego. Czy Zamawiający potwierdza,  iz( ,  od Ofereńto� w wymaga wyceńy
wszystkich przeglądo� w w okresie od 0 do 80 000 (bez remońtu kapitalńego ńa 80 000h) lecz z
uwzględńieńiem w tej wyceńie remońto� w pos�redńich, kto� re występują zgodńie z harmońogramem
produceńta agregatu kogeńeracyjńego do 80 000 h pracy.
Odpowiedź 11
Zamawiający potwierdza, iz( , od Ofereńto� w wymaga wyceńy wszystkich przeglądo� w w okresie od 0
do 80 000 (bez remońtu kapitalńego ńa 80 000h) lecz z uwzględńieńiem w tej wyceńie remońto� w
pos�redńich, kto� re występują zgodńie z harmońogramem produceńta agregatu kogeńeracyjńego do
80 000 h pracy

Pytanie 12
 Prosimy  o  potwierdzeńie,  iz( ,  w  wyceńie  będącej  załączńikiem  ńr  13  ńalez(y  uwzględńic�  takie
czyńńos�ci serwisowe jak czyszczeńie wymieńńiko� w oraz chłodńic LT i HT?
Odpowiedź 12
Tak. W ceńie ofertowej ńalez(y uwzględńic�  wszystkie czyńńos�ci serwisowe okres�lońe w załączńiku
ńr 13.

Pytanie13
 Zmawiający w VII pkt.8 ust. i) wymaga:



i) Kosztorys ofertowy uproszczońy (z podańiem ceń jedńostkowych) zawierający:
- stawki roboczogodzińy, ńarzuto� w proceńtowych, kto� re zostały przyjęte do wyceńy robo� t;
- zestawieńia M (materiało� w) i S(sprzętu) wraz z ich ceńami jedńostkowymi;

Pońiewaz( , zgodńie z SIWZ projekt będzie realizowańe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wńosimy o
zamiańę powyz(szego wymogu ńa dostarczeńia wraz z ofertą jedyńie kosztoryso� w uproszczońych
wykońańych ńa bazie oferowańych urządzeń�  i  budowli.  Kosztorysy uproszczońe zawierac�  będzie
pozycje umoz( liwiające obliczeńia wyńagrodzeńia ńalez(ńego Wykońawcy w przypadku odstąpieńia
od umowy, wypowiedzeńia lub rozwiązańia umowy, a takz(e do okres�leńia zakreso� w wykońańych
prac przy rozliczeńiu fakturami częs�ciowymi.
Odpowiedź 13
Zamawiający z(ąda dołączeńia do oferty Kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodńie z zapisem
w rozdziale VII pkt. 8 ust. i).
 
 Pytanie 14
 W  pkt.  1.4.4.  PFU.  Zamawiający  wymaga,  aby  –  „sterowańie  z  mońitora  dotykowego
ciekłokrystaliczńego  o  przekątńej  miń.17”  –  zwracamy  się  z  pros�bą  o  dopuszczeńie  ekrańo� w  o
przekątńej miń. 15”
Wyjas�ńieńie:
Wyjas�ńiamy, iz( , mońitor ciekłokrystaliczńy pochodzi bezpos�redńio od produceńta agregatu i ńie ma
moz( liwos�ci wyboru jego rozmiaro� w wg z(yczeńia Zamawiającego.
Odpowiedź 14
Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę przekątńej mońitora dotykowego ciekłokrystaliczńego. 

Pytanie 15
 §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.
Wńosimy o zmiańę ńa:
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. Z wyłączeńiem
sytuacji, gdy w okresie pogwarańcyjńym Zamawiający pozostaje w opo� z�ńieńiu trwającym dłuz(ej ńiz(
2 dńi z zatwierdzeńie złoz(ońej przez Wykońawcę wyceńy usuńięcia awarii/usterki.
Wyjas�ńiamy:
Czas  akceptacji  ofert  ńa  usuńięcia  awarii  w okresie  pogwarańcyjńym  przez  Zamawiającego  ma
bardzo  istotńy  wpływ  ńa  dyspozycyjńos�ci  elektrociepłowńi.  Dodatkowo  Zamiatający  w  trakcie
trwańia umowy ma prawo do skorzystańia z usług ńaprawczych z ińńych firm co będzie wpływac�
ńa dyspozycyjńos�c�. Dlatego zwracamy się z pros�bą o zmiańę zapisu ńa powyz(szy lub uregulowańie
tej  kwestii  w ińńy sposo� b.  W okresie  pogwarańcyjńym  Wykońawca  jest  uzalez(ńiońy  od  decyzji
Zamawiającego odńos�ńie zatwierdzeńia koszto� w ńaprawy a to wpływa ńa czas przestoju agregatu i
bezpos�redńio ńa dyspozycyjńos�c� w okresie roku.



Odpowiedź 15
 Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §1 Pkt. 7 umowy serwisowej. 

Pytanie 16
 §1 Pkt. 10 Zamawiający wymaga:
W ramach serwisu, Wykońawca zobowiązuje się do wykońańia wszelkich czyńńos�ci serwisowych
ńiezbędńych dla zapewńieńia wymagań�  okres�lońych w ust.7 powyz(ej.
Zwracamy się z pros�bą o zmiańę zapiso� w ńa:
W  ramach  serwisu,  Wykońawca  zobowiązuje  się  w  okresie  gwarańcji  do  wykońańia  wszelkich
czyńńos�ci serwisowych ńiezbędńych dla zapewńieńia wymagań�  okres�lońych w ust.7 powyz(ej, a w
okresie pogwarańcyjńym czyńńos�ci serwisowych opisańych w załączńiku ńr 13 i DTR produceńta
agregatu. Usuwańie awarii i usterek w okresie pogwarańcyjńym ńastępowac�  będzie zgodńie z §7
ńińiejszej Umowy.
Wyjas�ńieńie
Obecńy zapis jest ńiejasńy i ńie odńosi się do okresu pogwarańcyjńego oraz waruńko� w s�wiadczeńia
usług w okresie pogwarańcyjńym dla usuwańia ńieplańowańych usterek i awarii.
Odpowiedź 16
 Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §1 Pkt. 10 umowy serwisowej. 

Pytanie 17
 §2 Pkt.  4 W przypadku,  gdy zakres prac lub ich charakter wymaga zdemońtowańia  urządzeń�  i
przewiezieńia poza siedzibę Zamawiającego, wymagańe jest odrębńe, pisemńe uzgodńieńie sposobu
ich realizacji. Koszty demońtaz(u i pońowńego mońtaz(u pokryje Wykońawca. Nie zawsze demońtaz(
moz(e wyńikac�  z tytułu usuńięcia usterki gwarańcyjńej czy przeprowadzońych prac przeglądowych.
W  związku  z  powyz(szym  prosimy  o  dokońańie  ńastępującej  zmiańy.  Koszty  demońtaz(u  i
pońowńego mońtaz(u pokryje Wykońawca tylko i wyłączeńie w takim przypadku, gdy zakres prac i
ich  charakter  będzie  podlegał  usłudze  gwarańcyjńej  lub  będzie  końieczńy  ze  względu  ńa
przeprowadzańie czyńńos�ci serwisowej, kto� ra została ujęta w plańie prac serwisowych – Załączńik
Nr 13 do SIWZ oraz DTR agregatu.
Odpowiedź 17
 Zamawiający wyraz(a zgodę ńa zmiańę §2 Pkt. 4 umowy serwisowej. §2 Pkt. 4 otrzymuje brzmieńie:
W przypadku, gdy zakres prac lub ich charakter wymaga zdemontowania urządzeń i przewiezienia
poza siedzibę Zamawiającego, wymagane jest odrębne, pisemne uzgodnienie sposobu ich realizacji.
Koszty demontażu i ponownego montażu pokryje Wykonawca tylko i wyłączenie w takim przypadku,
gdy zakres prac i ich charakter będzie podlegał usłudze gwarancyjnej lub będzie konieczny ze względu
na przeprowadzanie czynności serwisowej, która została ujęta w planie prac serwisowych – Załącznik
Nr 13 do SIWZ oraz DTR agregatu.

Pytanie 18
 2 Pkt. 6 Na wykońańe przez siebie ńaprawy, Wykońawca udziela 24 miesięczńej gwarańcji licząc od
dńia sporządzeńia pozytywńego protokołu odbioru tych prac.
Zwracamy się z pros�bą o zmiańę zapiso� w ńa:



Na wykońańe przez siebie ńaprawy, Wykońawca udziela 12 miesięczńej gwarańcji licząc od dńia
sporządzeńia pozytywńego protokołu odbioru tych prac.
Wyjas�ńieńia:
24 miesięczńy okres gwarańcji dla wykońańych ńapraw jest czyms�  ńiespotykańym dla tego typu
układo� w  a  ńawet  dla  samochodo� w,  ńalez(y  bowiem  wziąc�  pod  uwagę,  iz( ,  urządzeńia  te  pracują
ńieprzerwańie i często sama z(ywotńos�c�  częs�ci jest kro� tsza ńiz(  wymagańia Zamawiającego. Pońadto
ńalez(y  zwro� cic�  uwagę,  iz( ,  w poprzedńim postępowańiu wymagańia  Zamawiającego wyńosiły  12
miesięcy co jest akceptowalńe i spotykańe powszechńie u produceńto� w.
Odpowiedź 18
 Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §2 Pkt. 6 umowy serwisowej. 

Pytanie 19
 §2 Pkt. 9 Zamawiający wymaga:
Częs�ci zamieńńe oraz częs�ci zuz(ywające się, materiały eksploatacyjńe muszą byc�  fabryczńe ńowe:
Prosimy o zmiańę zapiso� w ńa:
Częs�ci zamieńńe oraz częs�ci zuz(ywające się, materiały eksploatacyjńe muszą byc�  fabryczńe ńowe, z
wyjątkiem  sytuacji,  w  kto� rej  ich  produceńt  dopuszcza  program  ich  regeńeracji,  a  ich  jakos�c�  i
z(ywotńos�c� będzie ńie gorsza ńiz(  częs�ci ńowych.
Wyjas�ńiamy:
Niekto� re  ze  stosowańych  materiało� w ńp.  głowice  silńika z  uwagi  ńa techńologię  ich wykońańia
podlegają regeńeracji, wo� wczas ńie traktuje się ich jako częs�ci ńowe a regeńerowańe. Stosowańie
takich rozwiązań�  obńiz(a koszty eksploatacji Zamawiającemu 

Odpowiedź 19
Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §2 Pkt. 9 umowy serwisowej. 

Pytanie 20
§3 Pkt. 6 Prosimy o aktualizację ńińiejszego puńktu zgodńie z zapisami z §1 pkt. 3c. tj: Wykońańie
czyńńos�ci serwisowych powińńo rozpocząc�  się w dńi robocze (od pońiedziałku do piątku) w ciągu
16  (szesńastu)  godziń  od  momeńtu  powiadomieńia  telefońiczńego  lub  e-mailem,  przez
upowaz(ńiońego pracowńika Zamawiającego.  W pozostałe  dńi  w ciągu 24 (dwudziestu czterech)
godzińy godziń licząc od daty i godzińy przyjęcia zgłoszeńia.
Odpowiedź 20
 Zamawiający wyraz(a  zgodę ńa aktualizację ńińiejszego puńktu zgodńie z zapisami z §1 pkt.  3c
umowy serwisowej. §3 Pkt. 6 otrzymuje brzmieńie:
Wykonanie czynności serwisowych powinno rozpocząć się w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w  ciągu  16  (szesnastu)  godzin  od  momentu  powiadomienia  telefonicznego  lub  e-mailem,  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  W  pozostałe  dni  w  ciągu  24  (dwudziestu  czterech)
godziny godzin licząc od daty i godziny przyjęcia zgłoszenia.

Pytanie 21
 §3 Pkt. 8 - Biorąc pod uwagę zapisy §1 pkt. 3d prosimy o zmiańę ńińiejszych zapiso� w ńa:



 Czyńńos�ci  ńaprawcze,  przekraczające zakres czyńńos�ci  serwisowych powińńy byc�  wykońańe w
ńajkro� tszym moz( liwym termińie i tak w dńi robocze (od pońiedziałku do piątku) powińień wyńies�c�
ńie więcej ńiz(  24 godzińy, w pozostałych dńiach czas teń - ńie powińień byc� dłuz(szy ńiz(  36 godziń.
Odpowiedź 21
 Zamawiający wyraz(a  zgodę ńa aktualizację ńińiejszego puńktu zgodńie z zapisami z §1 pkt.  3d
umowy serwisowej. §3 Pkt. 8 otrzymuje brzmieńie:
Czynności  naprawcze,  przekraczające  zakres  czynności  serwisowych  powinny  być  wykonane  w
najkrótszym możliwym terminie i tak w dni robocze (od poniedziałku do piątku) powinien wynieść nie
więcej niż 24 godziny, w pozostałych dniach czas ten - nie powinien być dłuższy niż 36 godzin.

Pytanie 22
§3 Pkt. 9 - W związku z faktem, iz(  umowa jest ńa okres gwarańcyjńy oraz pogwarańcyjńy oraz z
faktem, iz(  istotńym wpływem ńa czas usuńięcia awarii będzie miał ro� wńiez(  czas akceptacji oferty
przez Zamawiającego. Z tego względu wńosimy o zmiańę:
Maksymalńy  czas  usuńięcia  awarii,  wymagających  wymiańy  urządzeńia,  podzespołu,  ńie  moz(e
przekraczac�  10  dńi  i  w okresie  gwarańcji  czas  teń  jest  liczońy  od  chwili  rozumiańej  jako data
zgłoszeńia  awarii  przez  Zamawiającego  zawierająca:  godzińę,  dzień�  i  rok,  ńatomiast  w  okresie
pogwarańcyjńym  czas  teń jest  liczońy  od  chwili  rozumiańej  jako potwierdzeńie  przyjęcia  przez
Wykońawcę  zmo� wieńia  przesłańego przez Zamawiającego do Wykońawcy rozumiańej  jako data
przyjęcia zgłoszeńia zawierająca godzińę, dzień�  i rok.
Odpowiedź 22
 Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §3 Pkt. 9 umowy serwisowej. 

Pytanie 23
§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.
Wńosimy o wykres�leńie z §6 Pkt. 1 wyrazo� w „i rzeczywistej produkcji eńergii elektryczńej w dańym
roku” – w załączńiku ńr 13 podawańe są ceńy ryczałtowe za poszczego� lńe czyńńos�ci,  rozliczeńie
zatem powińńo ńastępowac�  ńa podstawie ryczałtu za wykońańie dańego przeglądu, kto� rego ceńa
została okres�lońa w załączńiku ńr 13 do SIWZ
Odpowiedź 23
Zamawiający wykres�la dotychczasową tres�c� §6 pkt. 1 w całos�ci i wstawia ńastępującą:
„Wykonawcy  w  okresie  świadczenia  serwisu  przysługuje  od  Zamawiającego,  ustalone  zgodnie  ze
złożoną ofertą,  wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w załączniku nr 13 do SIWZ będącego
załącznikiem do niniejszej Umowy”. 

Pytanie 24
 §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:
Maksymalńy czas usuńięcia awarii po okresie gwarańcyjńym, wymagających wymiańy urządzeńia,
podzespołu,  ńie  moz(e  przekraczac�  10  dńi  od  chwili  potwierdzeńia  przyjęcia  przez  Wykońawcę
zmo� wieńia  przesłańego  przez  Zamawiającego  dla  Wykońawcy  rozumiańej  jako  data  zgłoszeńia
zawierająca godzińę, dzień�  i rok, dotyczącą zgłoszońej awarii przez Zamawiającego.
Dotyczące Załączńika ńr 13 do SIWZ:
W celu uńikńięcia jakichkolwiek ńiejasńos�ci zwracamy się z pros�bą o wńiesieńie w załączńiku ńr 13
pońiz(szych modyfikacji zazńaczońych przez ńas kolorem z(o� łtym.
Odpowiedź 24
 Zamawiający ńie wyraz(a zgody ńa zmiańę §7 Pkt. 5 umowy serwisowej.

Natomiast  wńosząc  modyfikację  w  Załączniku  nr  13 uzupełńiamy  jedyńie  zapis  pod  tabelą  w
ńastępujący sposo� b:
„Uwaga!!!
W cenie ofertowej  w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ należy
uwzględnić łączną cenę przeglądów dla dwóch agregatów kogeneracyjnych”.


