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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. IX - 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 do SIWZ : 

1. 

W nawiązaniu do pytań i odpowiedzi z dnia 
30.08.2019r )do postępowania przetargowego, a 
dotyczących wymaganej sprawności agregatu 
kogeneracyjnego (pytanie nr 2, 5, 10, 12) 
Zwracam się z prośbą o zmianę wymogu odnośnie 
sprawności elektryczne, tzn. proszę aby niniejsza 
sprawność była deklarowana i sprawdzana z 
uwzględnieniem normy ISO 3046. 
Osiągniecie realnie sprawności na poziomie 42% 
jest w szczególności dla agregatu mniejszej mocy 
( 1 MWe) mocno teoretyczne. Większość 
producentów agregatów kogeneracyjnych nie 
dysponuje agregatem o mocy około IMWe, który 
byłby zdolny osiągnąć sprawność powyżej 42% 
bez uwzględniania normy ISO 3046. 

Zamawiający zmienia następujące 
parametry gwarantowane, o których mowa 
wpkt3.3.2 PFU: 

a) Gwarantowana sprawność elektryczna: 

• Dotychczasowe brzmienie: >42% 

• Nowe brzmienie: >40,5%) 

b) Gwarantowana sprawność całkowita: 

• Dotychczasowe brzmienie: >86% 

• Nowe brzmienie: >85%) 

Pozostałe parametry gwarantowane oraz 
treść udzielonych już odpowiedzi nie 
ulegają zmianie. 

2. 

W punkcie 7.2 SIWZ Zamawiający określa 
warunki posiadania wiedzy i doświadczania, 
niestety niniejsze warunki zostały tak określone, 
iż znacznie ograniczają konkurencyjność 
postępowania. Biorąc pod uwagę niewielką ilość 
układów kogeneracyjnych zaprojektowanych 
wykonanych w ostatni 5 latach i włączonych w 
układ miejskiej sieci ciepłowniczej, 
przedstawione w punkcie 7.2 wymogi 

Zamawiający zmienił treść pkt 7.2 SIWZ 
pismem z dnia 30.08.2019 r. 
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ograniczają możliwość wzięcia udziału w 
postępowaniu większości podmiotów, które 
profesjonalnie na rynku polskim zajmują się 
wdrażaniem układów kogeneracyjnych opartych o 
agregaty gazowe. Proponujemy następujące 
zmiany w wymogach przedstawionych w punkcie 
7.2 SIWZ: 

7.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert wykonali co najmniej 
jeden projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj" 
który polegał na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji o łącznej 
mocy nie mniejszej niż 2 MW, z czego 
zainstalowana jednostka (silnik tłokowy zasilany 
paliwem gazowym ) dla wyżej wymiennego 
zadania posiadał moc elektryczną nie mniejszą niż 
1 MWe, a wartość projektu była na poziomie 
netto (bez podatku V A T ) nie mniejszej niż 4 500 
000 PLN, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone 

7.2.2. w okresie ostatnich 5 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 PLN 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 lub w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, wykonał co najmniej 5 usług 
polegających 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 daty wykonania i 
zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 
należycie. 

7.2.3. w okresie ostatnich 5 lat dostarczył co 
najmniej 3 agregaty kogeneracyjne o mocy > 1 
MWe w zabudowie kontenerowej składającej się z 
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konstrukcji nośnej zapewniające odpowiednią 
sztywność i samonośność jednolitej konstrukcji 
oraz jest autoryzowanym dystrybutorem dostaw i 
serwisu producenta agregatów (wymagane jest 
potwierdzenie przez producenta. 

7.2.4. w ciągu ostatnich 5 lat realizował (lub 
realizuje) minimum 3 umowy serwisowe na 
gazowe agregaty kogeneracyjne i świadczy usługi 
w ramach autoryzowanego serwisu producenta 
dostarczonego agregatu kogeneracyjnego oraz 
posiada system zdalnego monitoringu 
zainstalowanych jednostek i może zapewnić 
nieodpłatną, możliwość zdalnego monitoringu 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wszystkich 
parametrów urządzenia. 

7.2.5 w okresie ostatnich 5 lat dostawca uzyskał w 
imieniu Zamawiającego, przynajmniej 2 
pozwolenia na budowę na wytwarzanie energii 
elektrycznej w zespole kogeneracyjnym. 

Z poważaniem 
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