Czechowice – Dziedzice, dnia 18.11.2019 r.
ZP.271.45.2019
ZP.KW.00451.2019

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK
w Czechowicach – Dziedzicach”
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:
W PFU zamawiający określa minimalne wymagania do dostawy silnika kogeneracyjnego (CHP).
Czy celem zwiększenia konkurencyjności postepowania zamawiający dopuści jednostkę
kogeneracyjną jak poniżej z zachowaniem pozostałej wymaganej funkcjonalności?
Chcemy zaznaczyć, iż poniższa jednostka zapewnia bardzo wysokie wymagania emisyjne (emisja
NOx (przy 5% O2) 95 mg/Nm3) wyższe niż wymagane przez Zamawiającego oraz jest regulowana
w zakresie 50%-100% mocy elektrycznej.
Minimalne wymagania do dostawy silnika kogeneracyjnego (CHP).
- silnik tłokowy o nominalnej mocy elektrycznej 85 kW i mocy cieplnej 141 kW
- moc elektryczna regulowana w zakresie 42,5 – 85 kW, moc cieplna regulowana w zakresie 98 – 141
kW
- sprawność elektryczna przy obciążeniu 100 % - 33,7 %
- sprawność elektryczna przy obciążeniu 50 % -27,1 %
- sprawność cieplna przy obciążeniu 100 % - 56,1 %
- sprawność cieplna przy obciążeniu 50 % - 62,8 %
- sprawność ogólna przy obciążeniu 100 % - 89,8 %
- sprawność ogólna przy obciążeniu 50 % - 89,9%.
Wymiary urządzenia:
Szerokość: 1250 mm
Długość: 3350 mm
Wysokość: 2155 mm
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o wysokosprawne urządzenia. Wskazana sprawność
elektryczna jest dalece niższa niż oczekiwana przez Zamawiającego a określona
w PFU. Dodatkowo zwrócić uwagę należy bardzo duży spadek sprawności elektrycznej kosztem
wzrostu sprawności cieplnej (i to przy mocy cieplnej wyższej
niż wymagana
w PFU). Intencją Zamawiającego jest maksymalna produkcja energii elektrycznej przy równoczesnym
wykorzystaniu ciepła, którego ewentualny niedobór pokryje wysokosprawny kocioł gazowy będący
w posiadaniu Zamawiającego. Ponadto gabaryty jednostki kogeneracyjnej nie mogą przekraczać
wymiarów podanych w PFU ze względu na ograniczone miejsce przeznaczone na jej montaż.
Reasumując Zamawiający nie dopuszcza montażu jednostki wytwórczej o przytoczonych
parametrach.
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Pytanie 2:
Czy zamawiający wymaga aby układ kogeneracyjny był wyposażony w chłodnice awaryjną do
awaryjnego zrzutu ciepła?
Odpowiedź:
Zamawiający podejmując decyzję o inwestycji w kogenerację dokonał analizy potrzeb
w kierunku równoczesnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepła na obiekcie
z optymalnym wykorzystaniem paliwa gazowego. Zamawiający nie zamierza spalać paliwa gazowego
po to by ciepło wysokotemperaturowe rozpraszać do otoczenia na chłodnicy
zrzutowej ciepła nadmiarowego (rozpraszania awaryjnego a przy większej mocy cieplnej jednostki
wytwórczej – rozpraszania permanentnego) generującej ponadto dodatkowe straty na zasilanie
napędów (pompy, wentylatory).
Reasumując Zamawiający nie wymaga stosowania chłodnicy zrzutowej ciepła.
Pytanie 3:
W SWIZ zamawiający pisze „ Wykonawca udziela min. 60 miesięcznej gwarancji jakości za wady oraz
rękojmi na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zabudowane urządzenia, licząc od
daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Termin rękojmi
musi być równy terminowi gwarancji. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie
niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu
gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku
w ciągu max. 10 dni roboczych od chwili zawiadomienia o wadach”.
Czy czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili naprawy na miejscu?
Odpowiedź:
Tak czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili naprawy na miejscu.
Pytanie 4:
Czy udzielając gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy należy jednocześnie uwzględnić w tym wydłużonym
okresie gwarancji wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych
urządzeń?
Odpowiedź:
Tak należy jednocześnie uwzględnić w tym wydłużonym okresie gwarancji wykonywania
nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń.
Pytanie 5:
Czy przez wykonanie nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń
w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający rozumie tylko usługi ( roboczogodziny i koszty dojazdu)
wynikające z wykonywania tychże przeglądów, serwisów i konserwacji czy może także dostawę
wszelkich niezbędnych części zamiennych potrzebnych do wykonania przeglądów, serwisów
i konserwacji (np. świece, filtry, głowice itp.) a także części eksploatacyjnych w tym oleju i płynów
chłodniczych?
Odpowiedź:
Przez nieodpłatny przegląd, serwis zamawiający rozumie usługi a także dostawę części zamiennych
i eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania przeglądu, serwisu i konserwacji.
Pytanie 6:
Czy poprzez usunięcia wad ( w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu max.
10 dni roboczych od chwili zawiadomienia o wadach. Zamawiający rozumie bezwzględne usunięcie
każdej możliwej do wystąpienia wady czy może zamawiający rozumie przez to podjęcie reakcji
serwisowej polegającej na przystąpienie do usuwania wady na miejscu instalacji?
Bezwzględne usunięcie każdej możliwej wady w ciągu 10 dni jest niemożliwe z technicznego punktu
widzenia. Jest to związane między innymi z czasem oczekiwania na części zamienne a także stopnie
skomplikowania wady/usterki.
Odpowiedź:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wady (usterki).
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Pytanie 7:
W PFU w punkcie 1.5 wymieniony jest załącznik rzut piwnicy krytej pływalni z zaznaczonym
pomieszczeniami kotłowni i rozdzielni elektrycznej, natomiast nie jest on załączony w dostępnej
dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający udostępni w/w dokument?
Odpowiedź:
Rzut piwnicy krytej pływalni został udostępniony w zmianie treści SIWZ I w załączniku nr 1 do
PFU.
Pytanie 8:
W PFU przy opisie wymagań stawianych dla silnika kogeneracyjnego są zapisy mówiące o 24
miesięcznej gwarancji i rękojmi. Natomiast w SWIZ w pkt.3 jest zapis „Wykonawca udziela min. 60
miesięcznej gwarancji jakości za wady oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte
materiały i zabudowane urządzenia, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Termin rękojmi musi być równy terminowi gwarancji.
Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymagań w określonych w SWIZ z min. 60 miesięcznego okresu
gwarancji oraz rękojmi na udzielenie przez Wykonawcę min. 60 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na
okres 24 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu
WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach”.
Pismo otrzymują:
- Strona internetowa zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac.: A. Draszczyk
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