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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I V - 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: 

Wykonawca zawraca się z prośbą o: 

1. o zmniejszenie wymagań dotyczących zapewnienia zdolności finansowej opisanych w punkcie 7.4 
SIWZ z 20.000.000 PLN na 10.000.000 PLN. Warunek ten wprowadza ograniczenia dla mniejszych 
wykonawców, którzy są w stanie zaproponować niższe ceny wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu. 
2. o zmniejszenie wymagań dotyczących dysponowanymi osobami w zakresie ich doświadczenia 

opisanych w punkcie 7.3. Wymaganie doświadczenia obejmującego wykonanie prac związanych z 
budową ciepłowni lub elektrociepłowni w 100% biomasowej oraz wymagania dotyczące minimalnej 
mocy 5 MWth i 0,8 MWe wykonanych obiektów wprowadza ograniczenia dla mniejszych 
wykonawców, którzy są w stanie zaproponować niższe ceny wykonania przedmiotu Zamówienia. 
Wnioskujemy zatem o zmianę wymagań i zapisanie ich w formie: 
Koordynator inwestycji winien mieć min. 5 letni staż jako koordynator realizacji projektów przy 
budowie kotłów wodnych lub parowych bez wskazania rodzaju paliwa. Kierownik budowy lub 
koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać doświadczenie obejmujące swym 
zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o 
mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł parowy wraz z układem magazynowania i 
podawania paliwa, oraz turbogeneratorem parowym. W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora 
inwestycji (z podaniem jego imienia i nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy nominalnej 
minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł parowy wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 
oraz turbogeneratorem parowym wraz z załączeniem poświadczenia inwestora o należytym 
wykonaniu zrealizowanych robót. 

Odp. Zamawiający zmienia fragment pkt 7.3 na następujący: 
(...)Koordynator inwestycji winien mieć min. 5 letni staż jako koordynator realizacji projektów przy 
budowie kotłów wodnych lub parowych bez wskazania rodzaju paliwa. Kierownik budowy lub 
koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać doświadczenie obejmujące swym 
zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o 
mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł parowy wraz z układem magazynowania i 
podawania paliwa, oraz turbogeneratorem parowym. W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora 
inwestycji (z podaniem jego imienia i nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy nominalnej 
minimum 5.0 MWth. opartej o kocioł parowy wraz z układem magazynowania i podawania paliwa. 
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oraz turbogeneratorem parowym wraz z załączeniem poświadczenia inwestora o należytym 
wykonaniu zrealizowanych robót. ( . . . ) 

3. o rezygnację z wymagania turbiny parowej wielostopniowej. Możliwe jest zapewnienie wymaganych 
przez Zamawiającego pozostałych parametrów pracy instalacji przy wykorzystaniu innych rozwiązań 
m.in.: turbiny parowej jednostopniowej. 

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania turbiny wielostopniowej. 
4. o zmianę wymaganego doświadczenia opisanego w punkcie 7.2.1 i zapisanie ich w formie: 

zrealizowali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w 
okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 (jedno) zamówienie obejmujące 
roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, w oparciu 
kocioł wodny, termoolejowy lub parowy opalany biomasą lub odpadami komunalnymi. Zamawiający 
dopuszcza referencje odrębnie dla kotła i obiektów kubaturowych wraz z instalacjami oraz odrębnie 
dla turbiny przedstawione przez podwykonawców jako własne Wykonawcy, pod warunkiem, że 
podwykonawca ten będzie realizował budowę, dostawę, montaż i uruchomienie elektrociepłowni. 
(Załącznik Nr 5A do SIWZ). 

Odp. Zamawiający z mienia treść pkt 7.2.1 na następującą: 
7.2.1 zrealizowali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, 
w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 (jedno) zamówienie obejmujące 
roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth , w oparciu 
kocioł wodny, termoolejowy lub parowy opalany biomasą lub odpadami komunalnymi. Zamawiający 
dopuszcza referencje odrębnie dla kotła i obiektów kubaturowych wraz z instalacjami oraz odrębnie 
dla turbiny przedstawione przez podwykonawców jako własne Wykonawcy, pod warunkiem, że 
podwykonawca ten będzie realizował budowę, dostawę, montaż i uruchomienie 
elektrociepłowni.(Załącznik Nr 5A do SIWZ) 

5. o zmianę wymaganego doświadczenia opisanego w punkcie 7.2.2 i zapisanie ich w formie: 
w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 (jedno) zamówienie obejmujące 
roboty budowlane elektrociepłowni, bez wskazywania rodzaju paliwa o mocy minimum 0,8 MWel w 
oparciu o kocioł parowy lub odzysknicowy. Zamawiający dopuszcza referencje odrębnie dla kotła i 
obiektów kubaturowych wraz z instalacjami oraz odrębnie dla turbiny przedstawione przez 
podwykonawców jako własne Wykonawcy, pod warunkiem, że podwykonawca ten będzie realizował 
budowę, dostawę, montaż i uruchomienie elektrociepłowni. (Załącznik Nr 5B do SIWZ). 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ pkt 7.2.2 
6. o zmianę wymagań dotyczących doświadczenia opisanego w punkcie 7.2.4 i zapisanie ich w formie: 

w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 (jedno) zamówienia obejmujące 
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej dla kotła biomasowego o mocy 
minimum 5,0 MWth. 

Odp. Zamawiający dopuszcza referencje odrębnie dla kotła i turbiny przedstawione przez 
podwykonawców jako własne Wykonawcy, pod warunkiem, że podwykonawca ten będzie realizował 
budowę, dostawę, montaż i uruchomienie elektrociepłowni. 

7. Zamawiający zmienia treść pkt 9.1 PFU, zgodnie z zapisami umowy, na następującą: 
9.1. Gwarancja 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: 
• roboty budowlane - 60 miesięcy; 
• wszystkie inne roboty i dostarczone urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na 36 

miesięcy, a do 60 miesięcy rękojmia, chyba że dłuższy tennin przewiduje gwarancja producenta. 
8. Zamawiający zmienia fragment pkt 2.1.6 PFU 

(...)Należy podać parametry techniczne turbozespołu dla : następujących okresów: zima, lato oraz 
określić minimum techniczne z podaniem wskaźnika PES (...). 

9. Zamawiający zmienia załącznik Nr I B do formularza ofertowego (dołączono do Odpowiedzi na 
Pytania do S I W Z - c z . X I V ) . 

Z poważaniem 


