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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I - 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 dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

W pkt. 2 Zamawiający pisze: 
"Zamawiający dokona otwarcia ofert z udziałem 
lub bez oferentów" natomiast w pkt. 15.4 pisze: 
„Komisyjne, jawne otwarcie ofert, nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. 
Tysiąclecia 18 w dniu 23.09.2019r. o godz. 
13:15." 
Prosimy o sprecyzowanie, czy będzie możliwy 
udział oferentów przy otwarciu ofert. 

Tak. 

2. 

W pkt. 3.1 Zamawiający pisze: 
"dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 
kompletnej technologii dwóch elektrociepłowni 
w zabudowie kontenerowej, zasilanej gazem 
ziemnym typu E(GZ-50), składającej się z 
agregatu kogeneracyjnego o mocy 1000 kWe i 
1860 KWe (+7%), produkujących w pełnym 
skojarzeniu energię elektryczną i energię cieplną 
w oparciu o silniki gazowe, spełniający definicję 
wysokosprawnej kogeneracji (wymagana 
sprawność całkowita agregatu kogeneracyjnego 
bez odzysku ciepła z obiegu 
niskotemperaturowego >86% ) " . 
Prosimy o sprecyzowanie : 
A ) dla jakiego poziomu NOx i zawartości 02 w 
spalinach ma być określona całkowita sprawność 
zespołu kogeneracyjnego? 
B ) dla jakiej temp. Spalin na wyjściu z 
wymiennika spalin/woda ? Czy 120 st.C ? 
C) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

a) Emisja NOx < 95 mg/m3 przy 
zawartości 15% tlenu; 

b) Sprawność całkowita, 
gwarantowana > 86% przy 
temperaturze spalin 120''C i 
obciążeniu nominalnym; 

c) Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowanie instalacji 
odazotowania; 

d) Zamawiający wymaga osiągnięcia 
sprawności elektrycznej 
gwarantowanej >42%, całkowitej 
>86% spełniając jednocześnie 
wymóg emisyjny NOx na poziomie 
< 95 mg/m3 przy zawartości tlenu 
15%. Zamawiający dopuszcza 
możliwość regulacji silnika, w celu 
osiągnięcia parametrów 
gwarantowanych, wykonanych na 
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układu katalitycznego oczyszczania spalin SCR ? 
(Czy w przypadku zgody Oferenci winni 
uwzględnić koszty eksploatacji w swojej ofercie?) 
D) Czy uzyskanie odpowiedniego poziomu NOx 
musi wynikać poprzez nastawy producenta silnika 
? 

obiekcie Zamawiającego 

3. 

W pkt. 3.1.5. Zamawiający pisze: „Serwis 
elektrociepłowni przez okres gwarancji tj. 16 000 
mtli pracy i serwis pogwarancyjny do 80 OOOłi 
(bez remontów)". 
Stosując taki zapis Zamawiający naraża się na 
możliwe bardzo wysokie koszty za wykonanie 
remontów (remont pośredni, remont 
kapitalny).Należy pamiętać iż remonty pośrednie 
u niektórych producentów są już nawet po 20 000 
h a u innych po 40 000 h. 
Zapis jaki Państwo wprowadzacie powoduję 
również, że oferty nie będą mogły być 
porównywalne, a Oferent będzie miał możliwość 
przeniesienia uwzględnianych w przetargu 
kosztów za przeglądy jednostek do 
nieuwzględnianych w przetargu kosztów 
remontów zespołów, a tym samym cena za 
wykonanie remontów kapitalnych, może okazać 
się bardzo wysoka. 
W związku z czym sugerujemy zmianę zapisu na: 
„Serwis elektrociepłowni przez okres gwarancji tj. 
16 000 mth pracy i serwis pogwarancyjny do 80 
OOOh (z uwzględnieniem kosztów remontu 
pośredniego oraz remontu kapitalnego zespołu)" 
Według naszej opinii już na tym etapie 
Zamawiający winien znać koszty z jakimi będzie 
się spotykał w ramach eksploatacji. 

Oferent musi podać szczegółowy plan 
przeglądów, zgodnie z załącznikiem nr 12 
do SIWZ, który będzie zgodny z 
wymogami producenta danego urządzenia, 
z więc nie wyobrażamy sobie sytuacji, ze 
jakieś czynności serwisowe przewidziane 
przez producenta przy danym przebiegu 
zostaną pominięte. 

Na remonty pośrednie i kapitalny 
ogłoszony zostanie oddzielny przetarg. 

4. 

W pkt. 7.9. Zamawiający pisze: 
„Wykonawca we własnym interesie, dla 
właściwego określenia koniecznych do wykonania 
prac i kalkulacji ceny, powinien dokonać wizji 
lokalnej w miejscu realizacji robót, w celu 
zweryfikowania dokumentów opisujących 
przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym 
oraz uzyskania ewentualnych informacji, które 
mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu 
prac, dokonania wyceny robót i przygotowania 
oferty." 
Prosimy o informację czy termin wizji lokalnej na 
obiekcie ustalany będzie indywidualnie ? czy 
będzie wspólny dla wszystkich Oferentów ?, 
jeżeli tak, prośba o wskazanie dokładnej daty. 

Każdy oferent dokonuje wizji lokalnej 
indywidualnie, po wcześniejszym 
umówieniu. 

5. 

W pkt. 8.1.7. Zamawiający pisze: 
„Oświadczenie, że Wykonawca zastosuje agregat 
kogeneracyjny o sprawności elektrycznej, przy 
określonej w ofercie znamionowej mocy 
elektrycznej 42% i sprawności całkowitej 86%.". 
Prosimy o informację, czy deklarowana 
sprawność ma być zgodna z odniesieniem do 

Zamawiający wymaga osiągnięcia 
sprawności elektrycznej >42%, całkowitej 
>86%) spełniając jednocześnie wymóg 
emisyjny NOx na poziomie < 95 mg/m3 
przy zawartości tlenu 15%. 
Sprawność musi być osiągnięta przy 
temperaturze spalin 120oC, z 
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normy ISO 3046 oraz prosimy o podanie wartości 
NOx, zawartości 02 i temp. spalin na wylocie z 
wymiennika spaliny/woda. Oraz czy sprawność 
ma uwzględniać ciepło niskoparametrowe układu 
intercooler ( L T ) 

uwzględnieniem ciepła 
niskotemperaturowego. Zamawiający 
oczekuje osiągnięcia parametrów 
sprawnościowych bez odnoszenia do normy 
ISO 3046. 

6. 

W pkt. 5.4 Zamawiający pisze: 
„W przypadku powierzenia montażu agregatów 
kogeneracyjnych podwykonawcom, 
Zamawiający, przed podpisaniem umowy o 
roboty budowlane, instalacyjne i 
wykonanieprojektów i nadzór autorski, zastrzega 
prawo do akceptacji tych podwykonawców oraz 
treści zawartych z nimi umów." 
Czy Zamawiający w powyższym przypadku nie 
powinien wymagać referencji od podwykonawcy 
tym zakresie ? 
Zwracamy się o ustalenie dodatkowego kryterium 
w ww. zapisie polegającym na tym aby 
podwykonawcy odpowiedzialni za montaż 
agregatów kogeneracyjnych byli autoryzowanym 
dostawcą oraz serwisem producenta silników 
kogeneracyjnych ? I powinni posiadać referencje 
dla zabudowy i serwisu kontenerowych agregatów 
0 mocy min. I MW i 2 MW z okresu ostatnich 5 
lat? 

Pozostaje bez zmian 

7. 

W pkt. 7.2.2 Zamawiający wymaga: 
"w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, wykonał co najmniej 3 usługi 
polegające na opracowaniu dokumentacji 
projektowej, pełnobranżowej, dotyczącej budowy 
lub przebudowy instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w kogeneracji, o łącznej 
mocy (energia elektryczna + ciepło) nie mniejszej 
niż 2 MW z podaniem przedmiotu, o wartości 
inwestycji netto (bez podatku V A T ) nie mniejszej 
niż 4 500 000 P L N każda, z podaniem daty 
wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te usługi 
zostały wykonane należycie, a zaprojektowana 
instalacja została wykonana, uruchomiona i działa 
zgodnie z założeniami projektowymi. 
Zwracamy się o usuniecie tego zapisu, gdyż 
jednoznacznie wpływa on na konkurencyjność 
postępowania, zwracamy uwagę, iż we 
wszystkich wymaganiach odnośnie kwalifikacji 
Zamawiający żąda od Oferenta okresu 5 lat 
natomiast w tym pkt. Tylko 3 lat. 
Ponadto należy w szczególności zwrócić uwagę, 
iż Zamawiający już w pkt. 7.2.1 stawia bardzo 
wysokie wymagania "Zaprojektuj i wybuduj", 
które swoim zakresem pokrywają pkt. 7.2.2., w 
związku z czym nie widzimy zasadności stawiania 
dodatkowego wymagania. 

Zamawiający dokona zmiany punktu w 
oddzielnym piśmie. 

8. W pkt. 7.2.3 Zamawiający wymaga: 
"w okresie ostatnich 5 lat dostarczył co najmniej3 

Zamawiający dokona zmiany punktu w 
oddzielnym piśmie. 

3 



agregaty Regeneracyjne o mocy 1 MWe w 
zabudowie kontenerowej składającej się z 
konstrukcji nośnej zapewniające odpowiednią 
sztywność i samonośność jednolitej konstrukcji 
oraz jest autoryzowanym dystrybutorem dostaw i 
serwisu producenta agregatów (wymagane jest 
potwierdzenie przez producenta) lub legitymuje 
się dostawą w ostatnich 3 latach co najmniej 10 
agregatów kogeneracyjnych (wykaz dołączyć do 
oferty)" 
Zwracamy się o zmianę na: 
"w okresie ostatnich 5 lat dostarczył co najmniej 3 
agregaty kogeneracyjne o mocy 1 MWe i co 
najmniej 1 agregat kogeneracyjny o mocy 2 MWe 
w zabudowie kontenerowej składającej się z 
konstrukcji nośnej zapewniające odpowiednią 
sztywność i samonośność jednolitej konstrukcji 
oraz jest autoryzowanym przedstawicielem 
producenta silnika kogeneracyjnego w zakresie 
sprzedaży i serwisu (wymagane jest 
potwierdzenie przez producenta silnika 
kogeneracyjnego certyfikatem) lub w ostatnich 3 
latach posiada referencje świadczące o 
prawidłowej dostwie i serwisowaniu od min. 5 
użytkowników agregatów kogeneracyjnych o 
mocy min. 1 MWe, (wykaz wraz z referencjami 
dołączyć do oferty)" 
Wyjaśniamy, iż doświadczenia w serwisie, 
zabudowie i montażach zespołów 
kogeneracyjnych o mocy 1 MWe i 2 MWe sa 
znaczące. Zwracamy również uwagę, iż 
autoryzowani przedstawiciele producentów 
silników kogeneracyjnych dzięki podpisanym 
Umowom autoryzacyjnym z producentami mają: 
dużo szybsze dostawy części zamiennych, dostęp 
do pełnej dokumentacji technicznej i wsparcia w 
rozwiązywaniu problemów, posiadają gwarancje 
producenta silnika na sprzedawane urządzenia 
oraz informacje o bezpłatnych działaniach 
serwisowych w ramach sprzedawanych 
produktów. 

9. 

W pkt. 7.4 Zamawiający wymaga: 
"aby Wykonawca dysponował dostępem do stacji 
prób umożliwiającej przeprowadzenie prób 
funkcjonalnych zespołu symulujących pracę 
urządzenia w miejscu docelowym, umożliwiającej 
obciążenie urządzenia w zakresie elektrycznym 
(obciążenie indukcyjne i rezystancyjne) oraz 
ciepłowniczym. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca przedstawił opis funkcjonalny stacji 
prób z uwzględnieniem istotnych elementów 
wyposażenia. W sytuacji gdy Wykonawca w w/w 
zakresie będzie dysponował zasobami innego 
podmiotu. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia oświadczenia tegoż podmiotu o 

Dotychczasowe brzmienie: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
dysponował dostępem do stacji prób 
umożliwiającej przeprowadzenie prób 
funkcjonalny cli zespołu symuluj ącycłi 
pracę urządzenia w miejscu docelowym, 
imiożliwiającej obciążenie urządzenia w 
zakresie elektrycznym (obciążenie 
indukcyjne i rezystancyjne) oraz 
ciepłowniczym. Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca przedstawił opis 
funkcjonalny stacji prób z 
uwzględnieniem istotnycli elementów 
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udostępnianiu zasobów. 
Zaproponowany w taki sposób przez 
Zamawiającego zapis ogranicza konkurencję do 
jednej firmy przez co zgodnie z Zasadami 
dofinansowania ze środków U E powoduje, iż 
postępowanie nie jest prowadzone na zasadach 
konkurencyjności w związku z czym prosimy o 
zmianę na zapis: 
Oferent w formie Oświadczenia, Oświadczy iż, 
dostarczany zespół kogeneracyjny pochodzi od 
producenta posiadającego stację testów zespołów 
kogeneracyjnych a Oferowany zespół przejdzie 
testy producenta i będzie posiadał parametry 
zgodne z załączoną karta katalogową. Wraz z 
dostawą zespołów kogeneracyjnych Oferent 
zobowiązany będzie przedstawić certyfikat z 
fabryki producenta dotyczący uzyskanych 
parametrów. 

wyposażenia. W sytuacji gdy 
Wykonawca w w/w zakresie będzie 
dysponował zasobami innego podmiotu, 
Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia oświadczenia tegoż 
podmiotu 0 udostępnianiu zasobów. 

Nowe brzmienie: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
dysponował dostępem do stacji prób 
umożliwiającej przeprowadzenie prób 
funkcjonalny cłi zespołu symulujący cli 
pracę urządzenia w miejscu docelowym, 
umożliwiającej obciążenie urządzenia w 
zakresie elektrycznym (obciążenie 
indukcyjne i rezystancyjne) oraz 
ciepłowniczym lub oświadczy iż, 
dostarczany zespól kogeneracyjny 
pochodzi od producenta posiadającego 
stację testów zespołów kogeneracyjnych a 
Oferowany zespól przejdzie testy 
producenta i będzie posiadał parametry 
zgodne z załączoną karta katalogową. 
Wraz z dostawą zespołów 
kogeneracyjnych Oferent zobowiązany 
będzie przedstawić certyfikat z fabryki 
producenta dotyczący uzyskanych 
parametrów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uczestniczenia w próbach mających 
na celu sprawdzenie parametrów 
gwarantowanych lub możliwość 
zapoznania się z zapisem audio video 
z przeprowadzonych prób. 

10. 

W pkt. 8.7.1 Zamawiający wymaga: 
"oświadczenie, że Wykonawca zastosuje agregat 
kogeneracyjny o sprawności elektrycznej, przy 
określonej w ofercie znamionowej mocy 
elektrycznej 42 % i sprawności całkowitej 86 %" 
Prosimy o uzupełnienie o: 
czy deklarowana sprawność ma być zgodna z 
odniesieniem do normy ISO 3046 oraz prosimy o 
podanie wartości NOx, zawartości 02 i temp. 
spalin na wylocie z wymiennika spaliny/woda. 
Oraz czy sprawność ma uwzględniać ciepło 
niskoparametrowe układu intercooler ( L T ) . 

Zamawiający wymaga aby sprawność 
określana była bez uwzględniania normy 
ISO 3046, 
Sprawność powinna być określona na 
podstawie projektu rozporządzenia Ministra 
Energii w sprawie sposobu obliczania 
danych podanych na potrzeby korzystania z 
systemu wsparcia oraz szczegółowego 
zakresu obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji. 
Zamawiający wymaga osiągnięcia 
sprawności elektrycznej >42%, całkowitej 
>86% spełniając jednocześnie wymóg 
emisyjny NOx na poziomie < 95 mg/m3 
przy zawartości tlenu 15%. 
Sprawność musi być osiągnięta przy 
temperaturze spalin 120oC, z 
uwzględnieniem ciepła 
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niskotemperaturowego. 

11. 

W pkt 8.1.13. Zamawiający wymaga: 
Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami 
posiadającymi certyfikat producenta dot. napraw, 
przeglądów silników i agregatów prądotwórczych 
produkcji której oferują. 
Wnosimy o zmianę na: 
Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami 
posiadającymi certyfikat producenta silnika dot. 
napraw, przeglądów silników i agregatów 
prądotwórczych produkcji której oferują. Na 
dowód przedstawi min. 5 certyfikatów 
serwisantów odnośnie napraw i obsługi 
sterowania i automatyki oraz wskaż czy dani 
serwisanci wciąż pracują u Oferenta. Certyfikaty 
winny być wystawione przez producenta silnika. 

Zapis pozostaje bez zmian 

12. 

W pkt. 17.3 Zamawiający określa kryteria i 
sposób oceny Oferty. 
0 ile weryfikacja zaoferowanych cen jest sprawa 
dość prostą o tyle weryfikacja potwierdzenia 
deklarowanej sprawności jest sprawą dość trudną i 
winna wymagać od Zamawiającego opisania 
sposobu przeprowadzenia pomiarów sprawności 
deklarowanych przez Oferentów. 
W związku z powyższym prosimy o jasne 
określenie czy: 
Deklarowana w Ofertach i opisywana w całym 
postępowaniu sprawność ma być zgodna z normą 
ISO3046 która dopuszcza tolerancję +5% dla 
konsumpcji paliwa oraz tolerancję +/- 8 % dla 
mocy ciepłowniczej? 
Czy może żądana sprawność winna być 
sprawnością rzeczywistą mierzoną na licznikach 
pomiarowych uwzględniająca jedynie błąd 
pomiaru tych urządzeń. 
Ponadto prosimy o przedstawienie do Umowy na 
wykonawstwo załącznika, który będzie określał 
sposób pomiaru sprawności zespołów 
kogeneracyjnych. 

Zamawiający wymaga aby sprawność 
określana była bez uwzględniania normy 
ISO 3046, 
Sprawność powinna być określona na 
podstawie projektu rozporządzenia Ministra 
Energii w sprawie sposobu obliczania 
danych podanych na potrzeby korzystania z 
systemu wsparcia oraz szczegółowego 
zakresu obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Pytania do załączników 

13. 

W Załączniku nr. 12 - „Szczegółowy plan 
przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych" 
Zamawiający przestawił do wypełnienia przez 
każdego z Oferentów harmonogram przeglądów 
serwisowych. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż plan przeglądów 
winien być zgodny z harmonogramem 
przeglądów producenta silnika kogeneracyjnego i 
nie powinno mieć miejsca narzucanie planu 
stworzonego przez Zamawiającego. 
Zwracamy również uwagę, iż w przedstawionym 
przez Państwa planie przeglądów u niektórych 

Postępować zgodnie z treścią przypisu nr 1 
załącznika nr 12 do SIWZ. 
Kwestia dotycząca zakresu i kosztów 
remontów (pośrednich i kapitalnego) 
zostanie rozstrzygnięta na dalszym etapie 
postępowania przetargowego. 
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producentów niektórych czynności nie wykonuje 
się a inne wykonuje się np.. nie na podstawie mth 
h a na podstawie stanów zużycia lub 
zanieczyszczenia w związku z czym nie ma 
możliwości ich przewidzenia planem. 
Zwracamy również uwagę iż, zespoły 
kogeneracyjne różnych producentów różnią się 
budową i pewne urządzenia w nich nie występują 
w związku z czym nie ma też czynności 
obsługowych opisanych Państwa planem. 
W związku z powyższym wnosimy aby plan 
przeglądów byłą przygotowany przez każdego z 
Oferentów zgodnie z planem/harmonogramem 
przeglądów producenta silnika. 
Wnosimy również aby do planu przeglądów 
Zamawiający wymagał kosztów obsługi każdego 
wykonywanego przeglądu wraz z podanie wykazu 
części zamiennych i ich ilości. 

14. 

Prosimy również o przedstawienie informacji kto 
ponosi koszty materiałów ulegających 
normalnemu zużyciu w okresie gwarancji i po 
gwarancji które ulegną uszkodzeniu pomiędzy 
przeglądami np.: świece zapłonowe, głowice 
silnika ? 

W okresie gwarancyjnym 
odpowiedzialność za tego typu uszkodzenia 
ponosi Wykonawca. Po okresie gwarancji 
koszt wymiany ponosi Zamawiający. 

15. 

Czy przedstawione koszty ceny serwisu winny 
uwzględniać wskaźniki inflacji na kolejne lata ? 
Czy przewidują Państwo formułę waloryzacji w 
kolejnych latach ? 

W kolejnych latach koszty serwisu powinny 
być waloryzowane w oparciu o wskaźniki 
podane w publikacji GUS w sprawie 
rocznych wskaźników 
makroekonomicznych, tzn. ceny produkcji 
sprzedanej i przeciętnego realnego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce. 

Z poważaniem 

WMatgonataNiesl^ps 
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