
Radzyń�  Podlaski, 2020.03.10

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 IV

Pytanie 43
 Czy zamawiający dopuszcza zastosowańie  3 lub 4 takich samych agregato� w kogeńeracyjńych o
łączńej  mocy  elektryczńej  1200  kW  (+7%)  i  mocy  cieplńej  1660  (±10%)  w  celu  zwiększeńia
bezpieczeń� stwa zasilańia w okresie letńim? Takie rozwiązańie zagwarańtuje, z0e w okresie letńim
ńawet przy awarii  lub w wypadku przeglądu jedńego agregatu,  ńadal będzie moz0 liwa produkcja
ciepła  w  wysokosprawńej  kogeńeracji,  kto� ra  w  100%  pokryje  zapotrzebowańie  systemu
ciepłowńiczego. Pragńiemy zauwaz0yc�, z0e zgodńie z załączńikiem ńr 1 do PFU zapotrzebowańie ńa
ciepłą  wodę  uz0ytkową  wyńosi  1MW.  Przyjmując  ńawet  ńajwiększą  dopuszczalńą  moc  jedńego
agregatu wyńoszącą 830kW +10% ńie da się osiągńąc�  tej  wartos�ci  jedyńie jedńym agregatem. Z
kolei  praca  przy  obciąz0eńiach  ńiz0szych  ńiz0  80%  spowoduje  ńieosiągńięcie  zakładańego  efektu
ekologiczńego.
Odpowiedź 43
 Zamawiający ńie  dopuszcza zastosowańia  3 lub 4  takich samych agregato� w kogeńeracyjńych o
łączńej  mocy elektryczńej  1200kW (+7%) i  mocy cieplńej  1660 (±10%).  Byłoby to ńiezgodńe z
wńioskiem aplikacyjńym i umową o dofińańsowańie (wskaz�ńik produktu).  

Pytanie 44
 W  związku  z  wymagańiami  spełńieńia  wskaz�ńika  rezultatu  bezpos�redńiego  w  postaci  roczńej
oszczędńos�ci eńergii pierwotńej w wysokos�ci 23577,5GJ/rok oraz zmńiejszeńie emisji CO2 w ilos�ci
7829Mg/rok, zwracamy się z pros�bą o podańie:
 przyjętych  poro� wńawczych  wskaz�ńiko� w  emisji  CO2  dla  ciepłowńi  i  elektrowńi  celem
wyzńaczeńia zmńiejszeńia emisji CO2,
 zakładańej produkcji ciepła z jedńostek kogeńeracyjńych,
 trybu pracy jedńostek kogeńeracyjńych w sezońie grzewczym i poza ńim,
 charakterystyki rozbioro� w c.w.u. (z Zał_1 do PFU wyńika tylko moc s�redńia wyńosząca 1MW).   
Odpowiedź 44
 Metodyka wyliczańia przedstawiońych wskaz�ńiko� w dostępńa jest ńa strońie NFOŚC iGW program
1.6.1. Natomiast Ofereńt powińień zaoferowac�  taką iństalację, kto� ra spełńi ww. wskaz�ńiki rezultatu
bezpos�redńiego. Zamawiający załączył parametry pracy sieci cieplńej za 2019 rok (w rozbiciu ńa
poszczego� lńe  miesiące)  oraz  podał  w  PFU  roczńą  ilos�c�  wyprodukowańej  eńergii  cieplńej  –  za
ostatńie 4 lata. 

Pytanie 45



 Zwracamy się z pytańiem czy deklarowańa sprawńos�c�  ogo� lńa zespołu kogeńeracyjńego, kto� rą ma
podac�  w ofercie Wykońawca ma odńosic�  się do temperatury powrotu wyńoszącej 42°C, czy ma byc�
wartos�cią s�redńioroczńą?  
Odpowiedź 45
 Deklarowańa przez Ofereńta sprawńos�c�  ogo� lńa zespołu kogeńeracyjńego nie może być mniejsza
niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  stańowi  parametr  gwarańtowańy  i  będzie
sprawdzańa zgodńie z zapisem w pkt. 1.4.2 PFU (załączńik ńr 2 do ŚIWZ).

Pytanie 46
 Zwracamy się z pytańiem czy deklarowańa sprawńos�c�  elektryczńa zespołu kogeńeracyjńego kto� rą
ma podac�  w ofercie Wykońawca ma odńosic�  się do pełńej mocy jedńostki, czy ma byc�  wartos�cią
s�redńioroczńą?  
Odpowiedź 46
 Deklarowańa  przez  Ofereńta  sprawńos�c�  elektryczńa  zespołu  kogeńeracyjńego nie  może  być
mniejsza  niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  stańowi  parametr  gwarańtowańy  i
będzie sprawdzańa zgodńie z zapisem w pkt. 1.4.2 PFU (załączńik ńr 2 do ŚIWZ).
 
 Pytanie 47
 Pońiewaz0  deklarowańe  sprawńos�ci  układu  kogeńeracyjńego  (wartos�ci  gwarańtowańe)  będą
weryfikowańe  w  trakcie  pro� by  przy  pracy  systemu  z  temperaturami  70/42°C.  Zwracamy  się  z
pros�bą o wyjas�ńieńie czy temperatura powrotu jest stała dla całego roku i wyńosi 42°C czy tez0  ulega
zmiańie?  Jez0eli  ńie  jest  stała  w  ciągu  roku  to  zwracamy  się  z  pros�ba  o  podańie  przebiegu
temperatury powrotu w ciągu roku.
Odpowiedź 47
Odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 71 w ńińiejszym wyjas�ńieńiu
raz w ŚIWZ – załączńik ńr 1 i ńr 9 do PFU.

Pytanie 48
 W związku  z  zakresem  dokumeńtacji  obejmującej  „uzgodnienia  z  PGE  Lublin  (sprzedaż  energii
elektrycznej do sieci energetycznej), uzgodnienia z Urzędem Regulacji Energetyki (dokumentacja do
uzyskania zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, dokumentacja
do uzyskania decyzji dotyczących uzyskania certyfikatów”, zwracamy się z pros�bą o wyjas�ńieńie:

 Jaki zakres uzgodńień�  z PGE Lubliń w zakresie sprzedaz0y eńergii elektryczńej lez0y po
strońie Wykońawcy a jaki po strońie Zamawiającego? Nadmieńiamy, z0e Wykońawca ńie
moz0e zawierac� Umo� w w imieńiu Zamawiającego.

 Czy Zamawiający posiada końcesję ńa wytwarzańie eńergii elektryczńej kto� ra ma ulec 
zmiańie?

 O jakie certyfikaty chodzi Zamawiającemu i jakie w tym względzie dokumeńty ma 
przygotowac� Wykońawca?

Odpowiedź 48
Zamawiający ńie wymaga od Wykońawcy zawierańia  Umo� w w imieńiu Zamawiającego, a jedyńie
przygotowańia  ńiezbędńych  dokumeńto� w.  Zamawiający  ńie  posiada  końcesji  ńa  wytwarzańie



eńergii elektryczńej, a zapis zmiańa końcesji dotyczy posiadańej końcesji ńa wytwarzańie eńergii
cieplńej. 
Zamawiający wykres�la zapis dokumentacja do uzyskania decyzji dotyczących uzyskania certyfikatów.
 
Pytanie 49
 Zwracamy się z pros�ba o uszczego� łowieńie jakie dokumeńty ma przygotowac�  Wykońawca do PGE
Dystrybucja  Ś.  A.  Oddział  Lublińie w celu  zawarcia umowy ńa dystrybucję  wytworzońej  eńergii
elektryczńej?
Odpowiedź 49
 Zgodńie z wymagańiami operatora tj. PGE Dystrybucja Ś. A. Oddział Lublińie.

Pytanie 50
 W związku z wymagańiami Zamawiającego:  „Serwis elektrociepłowni przez okres gwarancji tj. 16
000  h  pracy  i  serwis  pogwarancyjny  do  80  000  h  (bez  remontów)”  zwracamy  się  z  pros�bą  o
wyjas�ńieńie co Zamawiający rozumie pod słowem „remońt”? Jedńoczes�ńie prosimy o ińformacje
jakie częs�ci serwisowe i materiały eksploatacyjńe ma uwzględńic�  Wykońawca w oferowańej ceńie
serwisu. Nieprecyzyjńe okres�leńie prac, kto� re wpływają ńa ceńę serwisu, a tym samym ńa oceńę
puńktową moz0e prowadzic� do błędńej oceńy składańych ofert.  
Odpowiedź 50
 Odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 15 w wyjas�ńieńiu II oraz we
wzorze umowy serwisowej – załączńik ńr 14 do ŚIWZ.  

Pytanie 51
 W zakresie posiadańej wiedzy i dos�wiadczeńia zamawiający wymaga, aby wykońawca wykazał, z0e
jako  Generalny  Wykonawca  zrealizował  i  prawidłowo  ukończył  wykonanie  inwestycji  w  zakresie
budowy elektrociepłowni opalanej gazem o mocy min. 1000kWel,  o sprawności ogólnej nie mniejszej
niż 89%. Prosimy o wyjas�ńieńie czy przez wykońańie ińwestycji Zamawiający rozumie wykońańie
projekto� w  z  pozwoleńiem  ńa  budowę,  budowę  budyńku  elektrociepłowńi,  wykońańie  kompletu
iństalacji, uzyskańie pozwoleńia ńa uz0ytkowańie i przygotowańie dokumeńtacji końcesyjńej, czy tez0
dostawę  i  mońtaz0  samych  urządzeń�  ńp.  kompletńego  agregatu  w  końteńerze?  Prosimy  o
wyjas�ńieńie czy przedmiotowa ińwestycja miała dotyczyc�  budowy elektrociepłowńi  ńa silńikach
gazowych, czy tez0  Zamawiający dopuszcza ińńe rozwiązańia techńiczńe?     
Odpowiedź 51
Zamawiający udzielił odpowiedzi ńa to pytańie w Wyjas�ńieńiach I Odpowiedz�  1 oraz w poprawce do
w/w odpowiedzi zawartej w Wyjas�ńieńiu II. 
 Zamawiający  rozumie  ww.  zapis  jako  wykońańie  zrealizowańie  i  prawidłowo  ukoń� czońe
wykońańie ińwestycji w zakresie budowy elektrociepłowńi opalańej gazem o mocy miń. 800kWel, o
sprawńos�ci  ogo� lńej  ńie  mńiejszej  ńiz0  89%  w  zakresie  toz0samym  z  przedmiotem  ńińiejszego
zamo� wieńia. 

Pytanie 52



 W  związku  z  wymagańiami  Zamawiającego  w  zakresie  posiadańej  wiedzy  i  dos�wiadczeńia  tj.
„zrealizowali lub realizują co najmniej jedną usługę serwisu układu wysokosprawnej kogeneracji dla
takiego samego silnika (Załącznik nr 3 do SIWZ)” prosimy o zmiańę wymogu ńa „zrealizowali lub
realizują  co  najmniej  jedną  usługę  serwisu  układu  wysokosprawnej  kogeneracji  dla
elektrociepłowni  o  mocy  minimum  1000  kWel  o  sprawności  ogólnej  (całkowitej)  nie
mniejszej niż 89%”. Powyz0szy zapis jest spo� jńy z przytaczańym załączńikiem. Wymo� g realizowańia
serwisu takiego samego silńika wyklucza moz0 liwos�c� zastosowańia silńika ńowej geńeracji lub ińńego
modelu ńiz0  dotychczas stosowańe. Wymo� g teń pońadto wyklucza ńawet Wykońawcę posiadającego
bogate  dos�wiadczeńie  serwisowe  w  zakresie  agregato� w  kogeńeracyjńych  oraz  dyspońującego
własńymi  ekipami  serwisowymi,  dlatego wymo� g  teń  ńie zachowuje  zasady proporcjońalńos�ci do
przedmiotu zamo� wieńia, zapewńiającego zachowańie uczciwej końkureńcji i ro� wńego traktowańia
wykońawco� w.    
Odpowiedź 52
Nowy  zapis  w  Załączńiku  ńr  3  do  ŚIWZ  obecńie  brzmi  jak  w  Wyjas�ńieńiach  II  (poprawka  do
odpowiedzi ńa pytańie ńr 1 w Wyjas�ńieńiach I.

Pytanie 53
 W związku z wymagańiami Zamawiającego w zakresie zaplecza techńiczńego: „posiadają zaplecze
techniczno-magazynowe – pomieszczenie techniczne wyposażone w urządzenia, narzędzia niezbędne
do  wykonywania  serwisu,  naprawy,  i  remontu  silników  w  kogeneracyjnych  posiadające  magazyn
części  zamiennych,  gwarantujące  przeprowadzenie  prac  serwisowych  oraz  naprawczych
bezzwłocznie, zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku nr 13 do SIWZ –PFU”  zwracamy się z
pros�bą  o wykres�leńie  pomieszczenia technicznego z powyz0szego wymogu. Wszystkie ńaprawy
zgodńie z wymagańym Umową rez0 imem (czas reakcji 16h, ńaprawa uszkodzeń�  do 24h, usuwańie
wad  ukrytych  do  10  dńi)  musza  byc�  wykońywańe  ńa  tereńie  elektrociepłowńi  Zamawiającego.
Wszystkie przeglądy i ńaprawy poza remońtem kapitalńym (kto� ry w wypadku ńiekto� rych silńiko� w
przypada  po  90 000  motogodziń)  są  wykońywańe  w  miejscu  posadowieńia  jedńostki
kogeńeracyjńej. Pońiewaz0  zakres s�wiadczeńia pogwarańcyjńych usług serwisowych koń� czy się ńa
80 000 h, czyli po ok. 10 latach od uruchomieńia stawiańie takiego wymagańia jest ńieadekwatńe,
oraz  ńie  zachowuje  zasady  proporcjońalńos�ci do  przedmiotu  zamo� wieńia,  zapewńiającego
zachowańie uczciwej końkureńcji i ro� wńego traktowańia wykońawco� w.   
Odpowiedź 53
   Zamawiający ńie  wyraz0a  zgody ńa zmiańę ww.  zapisu i  ńie podziela  argumeńtacji  Ofereńta,  z0e  
stawiańie  takiego  wymagańia  jest  ńieadekwatńe   (dotyczy  przeciez0  wszystkich  Ofereńto� w  
jedńakowo)  i  z0e  ww.  zapis  ńie  zachowuje   tym samym zasady proporcjońalńos�ci     do  przedmiotu  
zamo� wieńia,  zapewńiającego  zachowańie  uczciwej  końkureńcji  i  ro� wńego  traktowańia
wykońawco� w.

Pytanie 54
 Prosimy  o  wykres�leńie  z  zakresu  końcepcji  techńiczńo-techńologiczńej  „schematu  instalacji
elektrycznych wyprowadzenia mocy obejmujący m.in. zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzieleni



wyprowadzenia  mocy  (rozdzielnia  SN główna) –  opis  w PFU”  schemat  został  przeciez0  dołączońy
przez Zamawiającego jako załączńik ńr 5 do PFU.
Odpowiedź 54
 Odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 5 w wyjas�ńieńiu I oraz w
odpowiedzi ńa pytańie 65 w ńińiejszym wyjas�ńieńiu.

Pytanie 55
 Prosimy  o  wykres�leńie  z  zakresu  oferty:  Oryginalnego  paszportu  (Dyrektywa  2006/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) agregatu kogeneracyjnego wraz z tłumaczeniem na język
polski. Paszporty wydawańe są ńa jedńostki juz0  wyprodukowańe posiadające ńr seryjńy i odebrańe
przez jedńostki ńotyfikowańe, dlatego wymo� g takiego paszportu ńa etapie ofertowym jest ńie do
spełńieńia,  dla jedńostek kto� re  będą zabudowańe w ramach ińwestycji.  Zgodńie z wymagańiami
jedńostki te musza byc�  ńowe. Jedyńie Wykońawcy posiadający ńa magazyńie agregaty kto� re będą
chcieli dostarczyc�  w ramach przedmiotowej ińwestycji są w stańie dostarczyc�  paszporty ńa etapie
ofertowym.
Odpowiedź 55
Odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 8 w wyjas�ńieńiu I.

Pytanie 56
 Prosimy o wykres�leńie z zakresu oferty: Kosztorysu ofertowego uproszczonego. Zgodńie z zapisami
„Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter informacyjny i stanowić
będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od
umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac
przy rozliczeniu fakturami częściowymi.”  Pońiewaz0  jak wskazał Zamawiający powyz0szy kosztorys
jest  ńiezwykle  waz0ńy  i  będzie  uz0ywańy  do  rozliczeń�  zaro� wńo  częs�ciowych  jak  i  w  wypadku
rozwiązańia umowy, ńie moz0e oń miec�  charakteru uproszczońego tylko miec�  odzwierciedleńie w
wykońańych projektach wykońawczych kto� re powstańą dopiero po paru miesiącach od momeńtu
podpisańia  umowy.  Narzuceńie  potrzeby  wykońańia  kosztoryso� w  ńa  etapie  składańia  ofert
powoduje,  z  uwagi  ńa  ńiezwykle  kro� tki  czas  ńa  złoz0eńie  oferty  (14  dńi),  z0e  wykońawcy  ńie
posiadający projekto� w wykońawczych ideńtyczńych obiekto� w z tym oferowańym ńie są w stańie
wykońac�  kosztoryso� w rzetelńie, lub ńie będą mogli wziąc�  udziału w przetargu, a co za tym idzie
wymo� g teń ńie zachowuje zasady proporcjońalńos�ci do przedmiotu zamo� wieńia, zapewńiającego
zachowańie uczciwej końkureńcji i ro� wńego traktowańia wykońawco� w. 
Odpowiedź 56
 Pońiewaz0 ,  zgodńie  z  ŚIWZ  będzie  realizowańe  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  Zamawiający
wymaga dostarczeńia wraz z ofertą jedyńie  kosztorysów uproszczonych wykońańych ńa bazie
oferowańych urządzeń�  i budowli. Kosztorysy uproszczońe powińńy zawierac� pozycje umoz0 liwiające
obliczeńia  wyńagrodzeńia  ńalez0ńego  Wykońawcy  w  przypadku  odstąpieńia  od  umowy,
wypowiedzeńia lub rozwiązańia umowy,  a takz0e  do okres�leńia zakreso� w wykońańych prac przy
rozliczeńiu fakturami częs�ciowymi. 



Pońiewaz0  wymo� g  teń  dotyczy  wszystkich  Ofereńto� w,  zachowuje   tym  samym  zasady  
proporcjońalńos�ci     do przedmiotu zamo� wieńia, zapewńiającego zachowańie uczciwej końkureńcji i  
ro� wńego traktowańia wykońawco� w.

Pytanie 57
 W związku z faktem, z0e  termiń wykońańia projektu budowlańego to 15.06.2020, zas�  związańie
ofertą wyńosi 60 dńi od dńia 16.03.2020 czas pozostawiońy Wykońawcy ńa sporządzeńie projektu
budowlańego  wraz  z  wymagańymi  uzgodńieńiami  wyńosi  zaledwie  30  dńi,  co  dla  tak
skomplikowańego  zadańia  jest  ńiezwykle  trudńe.  Dodatkowo  postawieńie  wymogu  uzyskańia
prawomocńego pozwoleńia  ńa budowę do dńia  20 lipca 2020,  w sytuacji,  kiedy czas urzędowy
oczekiwańia ńa pozwoleńie ńa budowę wyńosi do 65 dńi, a okres uprawomocńiańia wyńosi 14 dńi
sprawia,  z0e  rzeczywisty  termiń  ńa  wykońańie  projektu  budowlańego  wyńosi  ńie  30  dńi,  lecz
powińień się skoń� czyc� 11 dńi przed moz0 liwym termińem podpisańia Umowy. Zwracamy się zatem z
pros�ba o zmiańę termińo� w ńa: 

 Wykońańie projektu budowlańego – w termińie 60 dńi od podpisańia umowy.
 Uzyskańie prawomocńego pozwoleńia ńa budowę – w termińach urzędowych.

Odpowiedź 57
Zamawiający plańuje podpisańie umowy z Wykońawcą do 15.04.2020 r, a więc czas pozostawiońy
Wykońawcy ńa sporządzeńie projektu budowlańego wraz z wymagańymi uzgodńieńiami wyńosi 60
dńi, a ńie zaledwie 30 dńi jak pisze Ofereńt. Pońadto odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w
odpowiedzi ńa pytańie 35 w wyjas�ńieńiu III.
Tym samym Zamawiający ńie wyraz0a zgody ńa zmiańę ww. zapiso� w ŚIWZ. 

Pytanie 58
 Zgodńie z zapisami PFU „Zamawiający zabezpieczy dostawę gazu oraz odbiór energii elektrycznej i
ciepła w okresie rozruchu,  ruchu regulacyjnego ruchu próbnego (w tym próby 72h)”  Prosimy,  czy
słowo zabezpieczy ńalez0y rozumiec�  jako: dostarczy i pońiesie związańe z tym koszty? Jez0eli ńie to
prosimy o wyjas�ńieńie kto: Zamawiający czy Wykońawca pońosi koszty paliwa gazowego?
Odpowiedź 58
 Odpowiedz�  została udzielońa odpowiedzi ńa pytańie 70.

Pytanie 59
 Czy Zamawiający posiada aktualńa mapę do celo� w projektowych?
Odpowiedź 59
 Zamawiający ńie  posiada mapy do celo� w projektowych.  Pońiewaz0  przetarg  prowadzońy jest  w
trybie „zaprojektuj i wybuduj” obowiązek wykońańia mapy ńalez0y do Wykońawcy.

Pytanie 60
 Czy dla przewidziańej lokalizacji występuje miejscowy plań zagospodarowańia tereńu, a jez0eli ńie
czy zamawiający posiada waruńki zabudowy dla plańowańej ińwestycji?
Odpowiedź 60
 Dla przewidziańej lokalizacji występuje miejscowy plań zagospodarowańia tereńu.



Pytanie 61
1.4.2.  PFU.  Wymaga  się,  aby  „Zbiorńik  oleju  przepracowańego będzie  zsyńchrońizowańy  z
systemem automatyczńego uzupełńiańia” co Zamawiający miał ńa mys�li?
Odpowiedź 61
 Śyńchrońizację z systemem automatyczńego uzupełńiańia.

Pytanie 62
W związku z zapisami PFU „Wykonawca musi zastosować się do warunków w przyłączenia nr 19-CO/
WP/00104  oraz19-CO/WP/00186  wydanych  przez  PGE  Dystrybucja  S.  A.  Oddział  w  Lublinie
(Załącznik  nr 3  do PFU),  które Wykonawca uaktualni.”,  zwracamy się z  pros�bą  o wyjas�ńieńie co
Zamawiający rozumie pod pojęciem uaktualńi oraz jaki ma byc� zakres rzeczońej aktualizacji?
Odpowiedź 62
 Pod pojęciem uaktualńi Zamawiający rozumie eweńtualńą zmiańę waruńko� w w przyłączeńia ńr 19-
CO/WP/00104 oraz19-CO/WP/00186 wydańych przez PGE Dystrybucja Ś. A. Oddział w Lublińie, w
przypadku,  gdy  taka  zmiańa  będzie  końieczńa  i  będzie  wyńikała  z  zaoferowańej  iństalacji
kogeńeracyjńej. Pońadto odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 5 w
wyjas�ńieńiu I.

Pytanie 63
1.4.4. PFU. Automatyka agregatu ma byc� sterowańa z „mońitora dotykowego ciekłokrystaliczńego o
przekątńej miń. 17”. Taki ekrań zńacząco podńosi koszt ińwestycyjńy zwarzywszy, z0e plańowańe
jest  zabudowa  2  agregato� w  wymagańe  są  dwa  tej  wielkos�ci  ekrańy.  Śame  agregaty  mają  byc�
sterowańe zdalńie z stańowiska operatora,  zatem ekrańy dotykowe stańowią jedyńie urządzeńia
pomocńicze. Mogą ońe stańowic�  jedńoczes�ńie duz0y koszt po okresie gwarańcji. Prosimy o zmiańę
zapisu ńa „mońitora dotykowego ciekłokrystaliczńego”.
Odpowiedź 63
 Zamawiający ńie wyraz0a zgody ńa zmiańę ww. zapisu.

Pytanie 64
Zwracamy się o wyjas�ńieńie od jakiego puńktu wykońawca ma wykońac�  dostawę i  mońtaz0  lińii
gazowej, ńa załączońym plańie sytuacyjńym oraz waruńkach gazowych ńie ma lokalizacji puńktu
rozdziału własńos�ci sieci.
Odpowiedź 64
Zgodńie  z  waruńkami  przyłączeńia  do  sieci  gazowej  wydańym  przez  PŚG  sp.  z  o.o.  Oddział  w
Lublińie i dołączońymi do ńińiejszego postępowańia. 

Pytanie 65
W zakresie dokumeńto� w wymagańych do złoz0eńia wraz z ofertą przetargową Zamawiający wymaga
dołączeńia  schematu  iństalacji  elektryczńych  wyprowadzeńia  mocy,  podczas  gdy  schemat
wyprowadzeńia mocy wraz z zakresem prac do wykońańia został zawarty w załączńiku 5 do PFU.
Prosimy o wyjas�ńieńie czy Zamawiający wymaga wykońańia wyprowadzeńia mocy zgodńie z w/w



załączńikiem  do  PFU  (kto� ry  obejmuje  całkowitą  wymiańę  rozdzielńi  ŚN  Zamawiającego)  czy
ińaczej?   
Odpowiedź 65
Zamawiający wymaga dostosowańia rozdzielńi ŚN w zakresie wykońańia wyprowadzeńia mocy –
zgodńie z waruńkami przyłączeńia wydańymi przez PGE Dystrybucja Ś. A. Oddział w Lublińie oraz
wymagańiami okres�lońymi w dokumeńtacji przetargowej.

Pytanie 66
Zwracamy  się  o  wyjas�ńieńie  czy  w  ramach  zadańia  Wykońawca  dostarcza  i  mońtuje  stacje
pomiarową gazu o kto� rej mowa w waruńkach przyłączeńia do sieci gazowej?
Odpowiedź 66
Zgodńie  z  waruńkami  przyłączeńia  do  sieci  gazowej  wydańym  przez  PŚG  sp.  z  o.o.  Oddział  w
Lublińie i dołączońymi do ńińiejszego postępowańia. 

Pytanie 67
Prosimy  o  załączeńie  mapy  w  wersji  DWG  celem  wrysowańia  obiektu  zgodńie  z  wymagańiami
Zamawiającego w zakresie propońowańej lokalizacji.
Odpowiedź 67
Zamawiający ńie posiada mapy w wersji DWG.

Pytanie 68
Prosimy  o  udostępńieńie  schematu  cieplńego  istńiejącej  ciepłowńi  w  formacie  DWG  celem
wykońańia schematu włączeńia zgodńie z wymagańiami ŚIWZ.
Odpowiedź 68
Zamawiający ńie posiada schematu cieplńego istńiejącej ciepłowńi w formacie DWG.

Pytanie 69
Prosimy o potwierdzeńie, z0e Zamawiający zabezpieczy odbio� r eńergii elektryczńej i ciepła w okresie
rozruchu, ruchu regulacyjńego i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h) w ilos�ci:

 eń. elektryczńa 1,2MW (+7%), 
 ciepło 1660kW (+-10%) przy parametrach sieci 70/42°C

Odpowiedź 69
Zamawiający  zabezpieczy  odbio� r  eńergii  elektryczńej  i  ciepła  w  okresie  rozruchu,  ruchu
regulacyjńego i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h).

Pytanie 70
Prosimy  o  potwierdzeńie,  z0e  Zamawiający  zabezpieczy  dostawy  gazu  ńa  okres  rozruchu,  ruchu
regulacyjńego i ruchu pro� bńego (w tym pro� by 72h).
Odpowiedź 70
Zamawiający zapewńi dostawę paliwa gazowego ńatomiast jego koszt lez0y po strońie Wykońawcy.



Pytanie 71
Zwracamy się  z  pros�bą  o  podańie  godzińowych  parametro� w  powrotu  wody  sieciowej  w  ujęciu
roczńym oraz krzywej grzańia w celu wykońańia ańalizy pracy układu kogeńeracyjńego.
Odpowiedź 71
Zamawiający załączył parametry pracy sieci cieplńej za 2019 rok oraz pońowńie podaje parametry
pracy  sieci  dla  kto� rych  będą  wykońywańe  pomiary  gwarańtowańe  -  70/42  °C.  Zdańiem
Zamawiającego powyz0sze ińformacje są wystarczające ńa etapie przygotowańia oferty.

Pytanie 72
W  związku  z  zapisami  §10  ust.  6  Umowy  „Jez0eli  ńietermińowos�c�'  wykońańia  robo� t  spowoduje
odstąpieńie od umowy ze strońy wspo� łfińańsującej ińwestycję Wykońawca w całos�ci pokryje straty
Zamawiającego spowodowańe tym faktem.”, zwracamy się z pros�bą o:

 Ińformację jakie jedńostki wspo� łfińańsują Ińwestycję?
 Czy Zamawiający ma juz0  podpisańe Umowy z tymi podmiotami wspo� łfińańsującymi?
 Jez0eli zamawiający ma juz0  podpisańe umowy z podmiotami wspo� łfińańsującymi to prosimy o

zamieszczeńie  Umo� w  z  tymi  podmiotami  lub  podańia  kwot  wspo� łfińańsowańia,  oraz
waruńko� w utraty wspo� łfińańsowańia.

 Jez0eli  Zamawiający dopiero  zamierza podpisac�  umowy ńa  wspo� łfińańsowańie  dopiero  po
podpisańiu  Umowy  realizacyjńej  z  Wykońawcą  prosimy  o  ińformację  jaka  będzie  kwota
takiej umowy ńa wspo� łfińańsowańie oraz waruńki utraty wspo� łfińańsowańia?

 Jaka  jest  maksymalńa  kwota  strat  Zamawiającego  z  tytułu  odstąpieńia  strońy
wspo� łfińańsującej?

Podańie w/w ińformacji jest ńiezbędńe w celu kalkulacji ryzyka oraz oceńy waruńko� w odstąpieńia
od Umowy przez strońę wspo� łfińańsującą, co jest ńiezbędńe Wykońawcy ńa etapie składańia oferty.
Nadmieńiamy, z0e Zamawiający jest zobligowańy do udostepńieńia w/w umo� w ńa podstawie Ustawy
o dostępie do ińformacji publiczńej.
Odpowiedź 72
Zamawiający  posiada  s�rodki  pozwalające  ńa  sfińańsowańie  ińwestycji  oraz  podpisańą  umowę.
Ińwestycja będzie sfińańsowańa ze s�rodko� w POIiŚC  i NFOŚC iGW. Zamawiający ńie jest zobligowańy do
udostępńieńia  w/w  umo� w  ńa  podstawie  Ustawy  o  dostępie  do  ińformacji  publiczńej.  W  razie
potrzeby  umowa  zawarta  pomiędzy  Ińwestorem  oraz  strońą  wspo� łfińańsującą  zostańie
udostępńiońa Ofereńtowi, kto� rego oferta zostańie wybrańa jako ńajkorzystńiejsza.
 Pońadto odpowiedz�  ńa to pytańie została udzielońa w odpowiedzi ńa pytańie 36 w wyjas�ńieńiu III.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisem w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ na
wnioski  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  9.03.2020  r,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania. 


