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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X X - 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. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie 
woda zewnętrzna przepływa przez wymiennik 
odzysku ciepła ze spalin? 

Zamawiający nie dopuszcza takiego 
rozwiązania. 

2. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej § 1 pkt 3, ppkt c). Czy 
Zamawiający wydłuży wymagany czas dojazdu 
serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatów 
kogeneracyjnych z 8 do 10 godzin od momentu 
powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-
mailem, przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego? 

Zamawiający nie zmienia zapisu 

3. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej § 1 pkt 3, ppkt c). Czy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby serwis 
Wykonawcy dysponował częściami zamiennymi i 
szybkozużywającymi się takimi jak: filtiy oleju, 
powietrza, przewody wysokiego napięcia, świece 
zapłonowe itp. 

Tak 

4. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej §1 pkt 3, ppkt h). 
Zamawiający wymaga aby zapewnić w okresie 
gwarancyjnym badania oleju smarującego nie 
rzadziej niż 300 m-g, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Badania oleju zgodnie z zaleceniami 
producenta przeprowadza się przy każdej jego 
wymianie. Przeprowadzanie badań oleju nie 
rzadziej niż 300 m-g jest zupełnie nie potrzebne i 
niesie ze sobą dodatkowe koszy dla 
Zamawiającego. Zatem czy Zamawiający dopuści 

Zamawiający zmienia §1 pkt 3, ppkt h) 
umowy serwisowej 

Brzmienie dotychczasowe: 

zapewni w okresie gwarancyjnym badania 
oleju smarującego nie rzadziej niż co 300 
m-g, zgodnie z zaleceniami producenta, 

Brzmienie nowe: 
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badania oleju przy każdej jego wymianie zgodnie 
z zaleceniami producenta? 

zapewni w okresie gwarancyjnym badania 
oleju smarującego zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzenia. 

5. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej § 1 pkt 3, ppkt i). 
Zamawiający wymaga aby zapewnić w okresie 
gwarancyjnym badania płynu chłodniczego nie 
rzadziej niż co 1000 m-g, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Badania płynu chłodniczego zgodnie 
z zaleceniami producenta przeprowadza się nie 
częściej niż 3000 m-g. Przeprowadzanie badania 
płynu chłodniczego nie rzadziej niż co 1000 m-g 
jest zupełnie nie potrzebne i niesie ze sobą 
dodatkowe koszy dla Zamawiającego. Zatem czy 
Zamawiający dopuści możliwość badania płynu 
chłodniczego nie rzadziej niż 3000 m-g zgodnie z 
zaleceniami producenta? 

Zamawiający zmienia §1 pkt 3, ppkt i) 
umowy serwisowej 

Brzmienie dotychczasowe: 

zapewni w okresie gwarancyjnym badania 
płynu chłodniczego nie rzadziej niż co 1000 
m-g, zgodnie z zaleceniami producenta 

Nowe brzmienie: 

zapewni w okresie gwarancyjnym badania 
płynu chłodniczego zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzenia 

6. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej §1 pkt 7. Prosimy o zmianę 
zapisu w tym pkt. na: " W zakresie usług 
serwisowych. Wykonawca zobowiązuje się przez 
cały okres trwania gwarancji, do utrzymania 
gwarantowanej dyspozycyjności (rozumianej jako 
ilość godzin pracy i gotowości do pracy) na 
poziomie nie mniejszym niż 8000 godzin/rok 
kompletnej elektrociepłowni". 

Zamawiający nie zmienia zapisu 

7. 

Dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór 
umowy serwisowej §6 pkt 9. Co Zamawiający 
przewiduje w przypadku sytuacji gdy parametry 
nie zostaną utrzymane z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy? 

Zamawiający usuwa §6 pkt 9 umowy 
serwisowej 

(treść zapisu: W przypadku braku 
dotrzymania parametrów sprawności 
Wykonawca udzieli upustu od ceny usługi 
wynikającego z procentowego 
zwiększonego zużycie paliwa) 
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