
O PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
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N Z - 2 4 2 - 16.6/2019 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I I - Zmian SIWZ w sprawie nr 16/2019 z dnia 08.08.2019r. „Rozwój systemu 
ciepłowniczego poprzez budowę źródeł Icogeneracyjnych 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"" 

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". Wprowadza następujące zmiany: 

I . Zamawiające zmienia treść pkt 17.2 SIWZ 
Dotychczasowe brzmienie: 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria, i ich 

znaczenie: 
CENA - cena ofertowa inwestycji brutto (z V A T ) - tj. za zaprojektowanie i wybudowanie 

elektrociepłowni: 70 - wartość punktowa 
SERWIS - cena ofertowa serwisu brutto (z V A T ) tj. w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym: 20 - wartość punktowa 
SPRAWNOŚĆ - sprawność układu kogeneracyjnego to jest sumaryczna sprawność elektryczna 

i cieplna agregatu: 10 - wartość punktowa 
Nowe brzmienie: 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria, i ich 

znaczenie: 
CENA - cena ofertowa inwestycji brutto (z V A T ) - tj. za zaprojektowanie i wybudowanie 

elektrociepłowni: 55 - wartość punktowa 
SERWIS - cena ofertowa serwisu brutto (z V A T ) tj. w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym: 35 - wartość punktowa 
SPRAWNOŚĆ - sprawność układu kogeneracyjnego to jest sumaryczna sprawność elektryczna 

i cieplna agregatu: 10 - wartość punktowa 

I I . Zamawiające zmienia treść pkt 17.3 SIWZ 

Dotychczasowe brzmienie: 
Punkty za ocenę spełnienia kryterium „CENA, SERWIS, SPRAWNOŚĆ" zostaną przyznane 

zgodnie z poniższymi wzorami: 
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Kryterium CENA* maksymalnie 70 pkt. 
P=(Pn / Pof.b. X 70) = ilość punktów 
gdzie: 
Pn - najniższa cena brutto z V A T spośród ofert nieodrzuconych, 
Pof b. - cena brutto z V A T ocenianej oferty nieodrzuconej, 
70 - wskaźnik stały, 
* oznacza kwotę umowną za wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" 

Kryterium SERWIS (w okresie do 80 000 h) maksymalnie 20 pkt. 
S=(Sn / Sof b. X 20) = ilość punktów 
gdzie: 
Sn - cena brutto z V A T najtańszej oferty serwisu spośród ofert nieodrzuconych, 
Sof b.- cena brutto z V A T ocenianej oferty serwisu 
20- wskaźnik stały 

Kryterium SPRAWNOŚĆ maksymalnie 10 pkt. za sprawność całkowitą > 86 % 
ri=(r|of b. / rjn X 10) = ilość punktów 
gdzie: 
riof.b.- sprawność gwarantowana w ocenianej ofercie 
r|n -sprawność maksymalna gwarantowana w ofertach spośród (ofert nieodrzuconych), 
10 - wskaźnik stały 
Nowe brzmienie: 
Punkty za ocenę spełnienia kryterium „CENA, SERWIS, SPRAWNOŚĆ" zostaną przyznane 

zgodnie z poniższymi wzorami: 

Kryterium CENA* maksymalnie 55 pkt. 
P=(Pn / Pof b. X 55) = ilość punktów 
gdzie: 
Pn - najniższa cena brutto z V A T spośród ofert nieodrzuconych, 
Pof b. - cena brutto z V A T ocenianej oferty nieodrzuconej, 
55 - wskaźnik stały, 
* oznacza kwotę umowną za wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" 

Kryterium SERWIS (w okresie do 80 000 h) maksymalnie 35 pkt. 
S=(Sn / Sof b. X 35) = ilość punktów 
gdzie: 
Sn - cena brutto z V A T najtańszej oferty serwisu spośród ofert nieodrzuconych, 
Sof.b.- cena brutto z V A T ocenianej oferty serwisu 
35- wskaźnik stały 

Kryterium SPRAWNOŚĆ maksymalnie 10 pkt. za sprawność całkowitą > 86 % 
ri=(riof b. / r|n X 10) = ilość punktów 
gdzie: 
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Tjof.b.- sprawność gwarantowana w ocenianej ofercie 
r\n -sprawność maksymalna gwarantowana w ofertach spośród (ofert nieodrzuconych), 
10 - wskaźnik stały 

I I I . Zamawiający zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ 

W planach przeglądów oraz w kosztach serwisowych o których mowa w tabelach załącznika nr 
12 do SIWZ Oferenci zobowiązani są uwzględnić również remonty pośrednie oraz remont 
kapitalny. Zamawiający zmienia niżej wymienione tabele. 
Dotychczasowe brzmienie: 

• Plan przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych (bez remontów)dla 
instalacji 1 MWe, dokonywanych w zakresie przebiegu do 80 OOOh 

Nowe brzmienie: 
• Plan przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla instalacji 1 MWe, 

dokonywanych w zakresie przebiegu do 80 OOOh 

Dotychczasowe brzmienie: 
• Plan przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych (bez remontów) dla 

instalacji 1,86 MWe, dokonywanych w zakresie przebiegu do 80 OOOh 

Nowe brzmienie: 
• Plan przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla instalacji 1,86 

MWe, dokonywanych w zakresie przebiegu do 80 OOOh 

Dotychczasowe brzmienie: 
• Koszt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (bez remontów) agregatów 

kogeneracyjnych 

Nowe brzmienie: 
• Koszt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego agregatów kogeneracyjnych 

IV. Zamawiający oczekuję, że w tabełi „Koszt serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego agregatów kogeneracyjnycłi", w załączniku nr 12 Oferenci 
podadzą całkowity koszt serwisu w okresie do 80 000 mtłi, w tym koszty remontów 
pośrednicli i remontu kapitalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z 
usług serwisowych, w zakresie remontów pośrednich i remontu kapitalnego przed 
okresem rozpoczęcia realizacji postanowień umowy serwisowej. 

V. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku rażącego 
zawyżenia kosztów, w tym kosztów serwisu. 

V I . Zamawiający zmienia treść pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ 

Dotychczasowe brzmienie: 

1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowei i wybudowanie na jej podstawie 
dwóch elektrociepłowni ( w formule zaprojektuj i wybuduj ) za cenę ryczałtową. 
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ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Etap projektu budowlanego wraz Z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

wartość netto zł (słownie złotych) 

VAT zł (słownie złotycłi) 

cena brutto zł (słownie złotycfj) 

Uwaga: wartość ofertowa etapu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być większa niż 1% wartości etapu wykonawczego. 

Etap wykonawczy 

wartość netto zł (słownie złotych) 

VAT zł (słownie złotych) 

cena brutto zł (słownie złotych) 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny bez remontów (do 80 OOOh) 

wartość netto zł (słownie złotych) 

VAT zł (słownie złotych) 

cena brutto zł (słownie złotych) 

Nowe brzmienie: 

1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie 
dwóch elektrociepłowni ( w formule zaprojektuj i wybuduj ) za cenę ryczałtową, 
ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Etap projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

wartość netto zł (słownie złotych) 

VAT zł (słownie złotych) 

cena brutto zł (słownie złotych) 

Uwaga: wartość ofertowa etapu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być większa nit 1% wartości etapu wykonawczego. 

Etap wykonawczy 

wartość netto zł (słownie złotych) 

FAT zł (słownie złotych) 

cena brutto zł (słownie złotych) 
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Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (do 80 OOOh) 

wartość netto zł (słownie 

zł (słownie 

zł (słownie 

złotych) 

złotych) 

złotych) 

VAT 

cena brutto 

VII. Zamawiający zmienia treść §1, pkt 2 załącznika nr 10 do SIWZ 

Dotychczasowe brzmienie: 
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie, w ramach usługi serwisowej, przeglądów i czynności 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych (bez remontów) dwóch kompletnych elektrociepłowni -

agregatu o mocy 1 MWe i agregatu o mocy 1,86 MWe (+7%) w zabudowie kontenerowej 

oraz systemów i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni 

oraz utrzymanie w całym okresie umowy serwisowej (okres gwarancyjny i pogwarancyjny) 

parametrów pracy urządzeń tj. sprawności, emisji, zużycia paliw i części eksploatacyjnych 

(olejów, świec) oraz dyspozycyjności o czym mowa w pkt 3.3.2 PFU. Dopuszcza się 

niedotrzymanie parametrów podczas awarii spowodowanej przyczynami niezależnymi od 

serwisu oraz podczas jej usuwania. 
Nowe brzmienie: 
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie, w ramach usługi serwisowej, przeglądów i czynności 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych dwóch kompletnych elektrociepłowni - agregatu o mocy 

1 MWe i agregatu o mocy 1,86 MWe (+7%) w zabudowie kontenerowej oraz systemów i 

instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni oraz utrzymanie 

w całym okresie umowy serwisowej (okres gwarancyjny i pogwarancyjny) parametrów 

pracy urządzeń tj. sprawności, emisji, zużycia paliw i części eksploatacyjnych (olejów, 

świec) oraz dyspozycyjności o czym mowa w pkt 3.3.2 PFU. Dopuszcza się niedotrzymanie 

parametrów podczas awarii spowodowanej przyczynami niezależnymi od serwisu oraz 

podczas jej usuwania. 

V I I I . Zamawiający zmienia §1, pkt 6 załącznika nr 10 do SIWZ 

Dotychczasowe brzmienie: 

6. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres gwarancji oraz okres pogwarancyjny, ale tylko w 

zakresie przeglądów. Remonty częściowe i remonty kapitalne będą realizowane w oparciu o 

odrębne postępowania. 
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Nowe brzmienie: 
6. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres gwarancji oraz okres pogwarancyjny. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo rezygnacji z usług serwisowych, w zakresie remontów pośrednich i 
remontu kapitalnego przed okresem rozpoczęcia realizacji postanowień umowy serwisowej. 
IX. Zamawiający zmienia treść pkt 29.1 SIWZ 

Dotychczasowe brzmienie: 

29.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Nowe brzmienie: 
29.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) zawiera rażąco zawyżoną cenę, w tym koszty serwisu; 
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Z poważaniem 
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