Czechowice – Dziedzice, dnia 29.04.2020 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:
Czy inwestor dopuszcza montaż silnika kogeneracyjnego o mocy minimalnej 50 kW przy
obciążeniu 50%?
Odpowiedź:
Inwestor nie dopuszcza montażu silnika kogeneracyjnego o mocy minimalnej 50 kW przy obciążeniu
50 %.
Pytanie 2:
Nawiązując do pierwszego przetargu, z powodu braku drugiego modułu kogeneracyjnego na rynku
o podobnych parametrach technicznych jakie wpisano w SIWZ, żadna firma konkurencyjna nie mogła
złożyć oferty.
Zwracamy się więc z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na dwóch jednostkach kogeneracyjnych
o łącznej mocy elektrycznej 72 kW i łącznej mocy cieplnej 144 kW. Jednostki, które chcemy
zaoferować mają niższą sprawność ale charakteryzują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji, co
w perspektywie dłuższego używania jest bardzo ekonomiczne.
Zaletą zastosowania dwóch jednostek kogeneracyjnych jest szerszy zakres mocy od 10-72 kW oraz
zabezpieczenie energetyczne, ponieważ podczas przeglądu lub wymiany oleju wyłączamy tylko część
mocy.
Jednostki te są bardzo ciche, emisja hałasu na poziomie 55 dB, oraz przyjazne dla środowiska
ponieważ, emisja spalin NOx jest o 50% niższa od proponowanej w SIWZ. Dodatkowo jednostki te
charakteryzują się niską konsumpcją oleju smarnego co dodatkowo obniża koszty serwisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwie jednostki kogeneracyjne, ale muszą spełniać
następujące parametry określone w PFU: łączna moc elektryczna 72 kW ± 1% i łączna moc cieplna
113 kW ± 5% Należy także wziąć pod uwagę, aby obie jednostki zmieściły się na wyznaczonej
lokalizacji.
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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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