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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 
08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na 
paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10.1. „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów". udziela 
następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania do „załącznika Nr.l2 do SIWZ - Szczegółowy plan przeglądów gwarancyjnych i 

pogwarancyj nych": 

1. 

W pkt 17.3 (Kryterium oceny oferty) 
Zamawiający ustala poniższe kryterium: 
„Kryterium SPRAWNOŚĆ maksymalnie lOpkt. 
Za sprawność całkowitą >86% 
r\ =(r|of.b /r\n x 10) ilość punktów gdzie: 
Tiof b. - sprawność gwarantowana w ocenianej 
ofercie rjn - sprawność maksymalna 
gwarantowana w ofertach spośród (ofert 
nieodrzuconych), 
10 — wskaźnik stały 
Powyższy zapis w sposób niejasny określa ilość 
punktów przyznaną Oferentowi za kryterium 
dotyczące sprawności. Zamawiający pisze, że za 
uzyskaną sprawność >85% Oferent otrzyma 
maksymalną ilość punktów - 1 Opkt, z drugiej 
strony podaję wzór, według którego porównanie 
Ofert oraz ilość punktów obliczona zostanie w 
odniesieniu do maksymalnej sprawności 
gwarantowanej spośród ofert. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Oferent 
który uzyska sprawność całkowitą układu >85% z 
góry otrzymuję maksymalną liczbę punktów 
(lOpkt.)? Czy pomimo uzyskanej sprawności na 
poziomie >85% oferty będą porównywane według 
proponowanego przez Oferenta wzoru? 

Zamawiający wyjaśnia, że oferty 
porównywane będą według 
zaproponowanego wzoru. 
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w pkt. 3.3.2 Zamawiający zmienił parametry 
gwarantowane na: 
b) gwarantowana sprawność całkowita: > 85% 
Zamawiający wymaga, aby każdy z Oferentów 
zagwarantował sprawność całkowitą układu >85% 
przy założeniu: 
- sprawność całkowita ma być odniesiona do 
wartości mierzonych na licznikach, - temperatura 
spalin na wylocie 120°C, 
- sprawność całkowita wraz z uwzględnieniem 
obiegu niskotemperaturowego - L T w ujęciu 
średniorocznym (odzysk ciepła z układu L T jest 
możliwy jedynie poza sezonem grzewczym, gdy 
temp. powrotu z sieci będzie < 55°C). 
Biorąc pod uwagę powyższe wymagania, 
zagwarantowanie sprawności całkowitej na 
poziomie >85 % jest niemożliwe do osiągnięcia. 
W związku z tym prosimy o zajęcie stanowiska w 
powyższym temacie i zmianę sprawności 
całkowitej na 83%. 
W jaki sposób rozwiązane ma zostać 
opomiarowanie poszczególnych układów: 
- L T + H T - 1 licznik? 
- kondenser - 1 licznik ? 

Zamawiający wymaga, aby układ 
kogeneracyjny spełniał wartość 
gwarantowaną sprawności całkowitej z 
uwzględnieniem ciepła 
niskotemperaturowego. Inaczej mówiąc 
pomiary sprawności całkowitej będą 
przeprowadzone przy temperaturze powrotu 
<55''C. 
Oferent zabuduje 2 liczniki: 
- L T + H T - 1 licznik 
- kondenser - 1 licznik 

Pytania pozostałe 

3. 

Czy Zamawiający wymaga, aby zabudowa 
kontenerowa każdego z zespołów 
kogeneracyjnych była zaprojektowana oraz 
wykonana w sposób, aby jej wytrzymałość 
pozwalała na transport i podnoszenie wraz ze 
wszystkimi urządzeniami zabudowanymi 
wewnątrz m.in. zespół kogeneracyjny, układ 
instalacji technologicznych i wentylacyjnych oraz 
A K P i A ? Nie dotyczy: urządzeń instalacji 
montowanych na zewnątrz m.in. tłumik spalin, 
chłodnice wentylatorowe awaryjnego zrzutu 
nadmiaru ciepła HT i L T . 

Zamawiający nie wymaga, aby zabudowa 
kontenerowa każdego z zespołów 
kogeneracyjnych była zaprojektowana oraz 
wykonana w sposób, aby jej wytrzymałość 
pozwalała na transport i podnoszenie wraz 
ze wszystkimi urządzeniami zabudowanymi 
wewnątrz 
Zamawiający wymaga aby Oferent 
przewidział możliwość demontażu urządzeń 
znajdujących się wewnątrz kontenera 
(możliwość demontażu ściany lub luk 
demontażowy). 

4. Czy Zamawiający wymaga, aby pomieszczenie 
A K P i A było wyposażone w klimatyzację ? 

Zamawiający wymaga aby temperatura w 
pomieszczeniu A K P i A umożliwiała 
bezawaryjną pracę urządzeń. 

5. 

Dla lokalizacji zespołu kogeneracyjnego - MOSiR 
prosimy o podanie przeznaczenia oraz 
maksymalnej nośności nawierzchni drogi 
dojazdowej. Przybliżona masa kompletu 
dostarczanych urządzeń (zabudowa, agregat, 
wymienniki, stacja transformatorowa) w 
przybliżeniu wyniesie 30 ton. 

Zamawiający nie dysponuje takimi 
informacjami. 

6. 

Prosimy również o podanie informacji kto będzie 
odpowiadał za ewentualne uszkodzenie 
powierzchni spowodowane transportami urządzeń 
? 

W razie uszkodzenia Oferent powinien 
przewidzieć w ofercie potrzebę 
przywrócenia nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 
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7. 

Dla lokalizacji zespołu kogeneracyjnego - MOSiR 
prosimy o sprecyzowanie, w którym dokładnie 
punkcie terenu mierzony będzie hałas (prosimy o 
określenie dokładnego miejsca na mapie), dla 
którego Oferent ma spełnić wymogi akustyczne. 
Dokładne określenie miejsca pozwoli na 
optymalizację kosztów oferty związanej z 
wyciszeniem układu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem w tym 
zakresie (na granicy z obszarami 
chronionymi) 

Z poważaniem 

JIĘGOWY 

Jurkowska 
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