Czechowice – Dziedzice, dnia 18.11.2019 r.
ZP.271.45.2019
ZP.KW.00452.2019

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:
Jaka jest dopuszczalna, maksymalna moc elektryczna, urządzenia kogeneracyjnego? Nie wszyscy
dostawcy urządzeń kogeneracyjnych mają jednostki o mocy 72 kW.
Odpowiedź:
Zamawiający określił w PFU dopuszczalne moce elektryczne oraz maksymalną urządzenia
wytwórczego i podtrzymuje określone w dokumencie parametry.
Pytanie 2:
Czy inwestor dopuszcza możliwość zainstalowania dwóch jednostek kogeneracyjnych? Zastosowanie
dwóch mniejszych jednostek, zwiększy elastyczność produkcji energii oraz obniży granicę minimalnej
mocy eksploatacyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zabudowy jednego źródła wytwórczego o określonych w PFU parametrach.
Pytanie 3:
Czy inwestor dopuszcza możliwość obniżenia kryterium sprawności elektrycznej do 34,5 %?
Odpowiedź:
Intencją zamawiającego jest dotrzymanie parametrów efektywności, stąd spełnić należy zapisy
określone w PFU, gdzie jasno wskazano akceptowane i dopuszczalne współczynniki korekcyjne
w zakresie mocy elektrycznej, mocy cieplnej i zużycia paliwa.
Pytanie 4:
Czy inwestor dopuszcza instalację urządzenia kogeneracyjnego z silnikiem 4-ro cylindrowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania silników o ilości cylindrów cztery i mniej.
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Pytanie 5:
Czy inwestor dopuszcza instalację jednostek kogeneracyjnych bez chłodzenia powietrzem?
Urządzenia takie mają niższy poziom hałasu.
Odpowiedź:
W odniesieniu do stwierdzenia „jednostek kogeneracyjnych” Zamawiający nie dopuszcza stosowania
kilku źródeł wytwórczych. Zadanie polega na zabudowie jednego źródła wytwórczego o określonych
w PFU parametrach, w tym z zagwarantowaniu stałej pracy przy temperaturze z urządzenia
wynoszącej 900C oraz gradiencie temperatury do 20K.
Pytanie 6:
Czy inwestor dopuszcza instalację jednostek kogeneracyjnych bez rozruchu z akumulatorów? Takie
rozwiązanie obniża koszty eksploatacyjne.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zabudowy jednego źródła wytwórczego o określonych w PFU parametrach,
w tym z rozruchem z akumulatorów.
Pytanie 7:
Czy inwestor dopuszcza instalację jednostek kogeneracyjnych z generatorem asynchronicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania generatora asynchronicznego. Zamawiający zgodnie
z PFU oczekuje źródła wytwórczego z wysokosprawnym generatorem synchronicznym napędzanym
silnikiem o rozruchu akumulatorowym celem ograniczenia do minimum wpływu prądów rozruchowych
na sieć wewnętrzną obiektu i łatwość eksploatacji urządzeń.
Pytanie 8:
Proszę o potwierdzenie czy inwestor w SWIZ pkt 2, 3 jako „Kryterium czas nieodpłatnej naprawy
usterek (wad) w pracy urządzeń zgłoszonych przez Użytkownika obiektu” rozumie jako czas reakcji
serwisu?
Odpowiedź:
Nie. Przez czas naprawy usterek rozumie się okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego,
do momentu, w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność
działania urządzeń.

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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