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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 01/2020 - SIWZ z dnia 
09.01.2020r. „Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w 
tym remontów pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na 
okres kolejnych 3 lat tj: do przebiegu do 40000mth." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

Z uwagi na sprzeczne zapisy pomiędzy SIWZ (pkt 
V ppkt 2 c) oraz wzorem umowy (art. 1 ust. 2 pkt 
c), proszę o potwierdzenie, iż wymagany czas 
dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych 
agregatów prądotwórczych wynosi 12 godzin 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Wymagany czas dojazdu do miejsca 
instalacji agregatów prądotwórczych 
wynosi 12h. 

2. 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania czynności 
pogwarancyjnych w tym remontów pośrednich 
(R2 przy 25600 mth) w zakresie zgodnym z 
Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonanie prac 
remontowych z należytą dbałością i starannością 
wymaga zatrzymania agregatu na ok 10 dni tj. 240 
godzin, w związku z niniejszym czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę zapisu SIWZ pkt V ppkt 2 b) i 
zwiększenie gwarantowanej dyspozycyjności o 
+/- 200 godzin na rok? 

Stare brzmienie SIWZ pkt. V ppkt 2 b) 

W zakresie usług serwisowych. 
Wykonawca zobowiązuje się przez cały 
okres trwania niniejszej umowy, do 
utrzymania gwarantowanej 
dyspozycyjności (rozumianej jako ilość 
godzin pracy i gotowości do pracy) na 
poziomie nie mniejszym niż 8000 
godzin/rok kompletnej elektrociepłowni. 

Nowe brzmienie SIWZ pkt. V ppkt 2 b) 

W zakresie usług serwisowych. 
Wykonawca zobowiązuje do utrzymania 
gwarantowanej dyspozycyjności 
kompletnej elektrociepłowni (rozumianej 
jako ilość godzin pracy i gotowości do 
pracy) na poziomie: nie mniejszym niż 
8000 godzin/rok przez 3 i 5 rok eksploatacji 
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i nie mniejszym niż 7800 godzin/rok przez 
4 rok eksploatacji. 

3. 

W wariancie II oferty Zamawiający zamierza we 
własnym zakresie wykonywać prace związane z 
wymianą świec i oleju silnikowego, czy filtry 
oleju które należy wymieniać podczas wymiany 
oleju silnikowego Zamawiający również 
zabezpieczy we własnym zakresie czy maje 
dostarczać Wykonawca? 

Zamawiający zabezpieczy filtry we 
własnym zakresie. 

4. 

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzoru umowy 
zapisów par. 5 w całości. Wykonawca nie ma 
możliwości w chwili złożenia oferty na 
zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami 
warunków umowy ubezpieczenia, a zatem nie 
może odpowiednio skalkulować wartości oferty, 
ocenić ryzyka i przyjąć odpowiedzialności 
narzuconej Wykonawcy zapisami par. 5. 
Sugerujemy natomiast nałożenie na 
Wykonawcach obowiązku posiadania Umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) z tytułu prowadzonej działalności, która 
zakresem obejmuje przedmiot Umowy. 

Wyrażamy zgodę na usunięcie ust. 2. 

Ustęp 1 pozostaje bez zmian. 

Treść ust. 3 zostaje przeniesiona do ust. 2. 

5. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów par. 2 ust 6 
wzoru umowy i dostosowanie ich do ogólnie 
obowiązujących warunków gwarancji na 
wykonywane naprawy na świecie, tj. okres 
gwarancji na wykonane naprawy wynosi 12 
miesięcy. Jest to powszechnie stosowana 
praktyka. 

Wyrażamy zgodę na skrócenie okresu 
gwarancyjnego na usługi serwisowe do 12 
miesięcy, przy czym na urządzenia, które 
zostaną wymienione będzie obowiązywała 
dodatkowo gwarancja producenta, która 
może być dłuższa niż 12 miesięcy. 

6. 

Czy Zamawiający uzna za spełniony obowiązek 
wskazany w par 2 ust 2 wzoru umowy, jeżeli w 
dniu poprzedzającym wykonanie czynności 
serwisowych Zamawiający otrzyma drogą 
elektroniczną (mailową) infonnację o 
pracownikach delegowanych do wykonania tych 
czynności? 

Stare brzmienie par 2 ust.2 

Przed rozpoczęciem czynności 
serwisowych, mających wpływ na 
produkcję energii elektrycznej i cieplnej. 
Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o 
planowanym terminie przeglądu, a także o 
osobach upoważnionych przez niego do 
jego wykonania, jednakże nie później niż w 
terminie 3 dni przed ich podjęciem. Zapisy 
§ 3 ust. 1 do 3 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio. Osoby wykonujące w imieniu 
Wykonawcy czynności serwisowe winny 
okazać Zamawiającemu przed ich 
rozpoczęciem stosowne upoważnienie. 

Nowe brzmienie par 2 ust.2 

Przed rozpoczęciem czynności 
serwisowych, mających wpływ na 
produkcję energii elektiycznej i cieplnej. 
Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować drogą e-mail i telefonicznie 
Zamawiającego o planowanym terminie 
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przeglądu, a także o osobach 
upoważnionych przez niego do jego 
wykonania, jednakże nie później niż w 
terminie 48 h przed ich podjęciem. Zapisy § 
3 ust. 1 do 3 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio. Osoby wykonujące w imieniu 
Wykonawcy czynności serwisowe winny 
okazać Zamawiającemu przed ich 
rozpoczęciem stosowne upoważnienie. 
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