Czechowice – Dziedzice, dnia 21.11.2019 r.
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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:
Zamawiający wymaga aby w ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z obsługą
serwisową (tj. dojazdy, robocizna, części oraz materiały eksploatacyjne). Prosimy o podanie dla
jakiego czasu pracy w ciągu roku jednostki kogeneracyjnej należy policzyć koszty serwisowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z prawidłową
eksploatacją w okresie objętym gwarancją i serwisem, gdzie w zakres wchodzić muszą koszty wynikłe
z harmonogramu serwisu (przeglądy i remonty obejmujące dojazdy, robocizna, części oraz materiały
eksploatacyjne) silnika gazowego oraz reszty urządzeń w oparciu o najlepszą wiedzę, doświadczenie
i dokumentację dla zapewnienia jakości pracy źródła wytwórczego. Zamawiający oczekuje gotowości
pracy urządzenia w ciągu całego roku kalendarzowego.
Pytanie 2:
Jeśli Zamawiający zakłada, że jednostka kogeneracyjna będzie pracowała w ciągu roku np. 7000 mth
czyli w okresie pięcioletniej gwarancji 35 000 mth. Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku
oferent ma uwzględnić w ofercie wszystkie koszty serwisowe jednostki kogeneracyjnej dla czasu pracy
35 000 mth. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jeśli jednostka kogeneracyjna będzie
pracowała w okresie gwarancji dłużej niż zakładany czas pracy przez Zamawiającego (zgodnie
z odpowiedzią do pytania 1) dodatkowe koszty serwisu nie ujęte w ofercie zostaną pokryte przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ogranicza czasu pracy kogeneracji w okresie gwarancji. Zamawiający zamierza
eksploatować urządzenie jako podstawowe źródło energii elektrycznej i ciepła na obiekcie w możliwie
maksymalnym wymiarze czasu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego pokrywania kosztów
wyspecyfikowanych w ramach postępowania i ujętych w SIWZ. Zatem koszty serwisów (przeglądy
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i remonty obejmujące dojazdy, robocizna, części oraz materiały eksploatacyjne) mogące wystąpić
należy przyjąć dla 8760 godzin rocznie co jest wartością maksymalną.

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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