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06-400 Ciechanów 
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N Z - 2 4 2 - 11.1 /2020 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - SIWZ z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z 
wykorzystaniem O Z E " (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

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

1. 

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy 
się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ: 

- pkt. 7.2.1 proponujemy zmianę w treści zapisu: 

"zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed 
upływem terminu składania oferta, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - minimum 2 (dwa) zamówienia 
obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub 
elektrociepłowni w mocy nominalnej minimum 
5,0 MWth, w oparciu o kocioł wodny, 
termoolejowy lub parowy opalany biomasą leśną, 
wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin 
wraz z układem magazynowania i podawania 
paliwa (każde zamówienie). 

- pkt. 7.2.3 proponujemy zmianę treści na: 

"w ciągu ostatnich 8 lat realizował (lub realizuje) 
2 umowy sewisowe elektrociepłowni, w których 
potwierdzi posiadanie systemu zdalnego 
monitoringu zainstalowanych jednostek i może 
zapewnić nieodpłatną możliwość zdalnego 
monitoringu 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu wszystkich parametrów urządzenia w 
siedzibie Wykonawcy jak i Inwestora". 

Dotychczasowe brzmienie 
Pkt.7.2.1. 
„zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat 
przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące roboty budowlane 
ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 
nominalnej minimum 5,0 MWth, w oparciu 
0 kocioł wodny lub parowy opalany 
biomasą leśną, wyposażony w instalację 
odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa (każde 
zamówienie). (Załącznik Nr 5A do 
SIWZ)" 

Zamawiający zmienia zapis pkt. 7.2.1 

Nowe brzmienie 

Pkt.7.2.1 

„zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat 
przed upływem tenninu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące roboty budowlane 
ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 
nominalnej minimum 5,0 MWth, w oparciu 
o kocioł wodny, termo olejowy lub parowy 
opalany biomasą leśną, wyposażony w 
instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z 
układem magazynowania i podawania 
paliwa (każde zamówienie)". (Załącznik 
Nr 5A do SIWZ) 

Dotychczasowe brzmienie 
Pkt.7.2.3. 

„W ciągu ostatnich 8 lat realizował (lub 
realizuje) minimum - 2 umowy serwisowe 
elektrociepłowni, w oparciu o turbinę 
parową i świadczy usługi w ramach 
autoryzowanego serwisu producenta 
dostarczonego turbozespołu parowego 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 w siedzibie Wykonawcy jak i 
Inwestora. (Załącznik Nr 5C do SIWZ" 

Zamawiający zmienia zapis pkt. 7.2.1 

Nowe brzmienie 

Pkt.7.2.3 

„W ciągu ostatnich 8 lat realizował (lub 
realizuje) minimum - 2 umowy serwisowe 
elektrociepłowni łącznie z serwisem turbiny 
parowej 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 w siedzibie Wykonawcy jak i 
Inwestora. (Załącznik Nr 5C do SIWZ)" 

Z poważaniem 
PRBZES ZARZĄDU 
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