Czechowice – Dziedzice, dnia 06.05.2020r.
ZP.271.12.2020
ZP.KW.00170.2020

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 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kogenerację opartą o jeden wysokosprawny silnik gazowy
o parametrach:
- nominalna moc elektryczna nie mniejsza niż 69kW przy sprawności elektrycznej 34,5%,
- nominalna moc cieplna nie mniejsza niż 111kW przy sprawności cieplnej 55,2%,
- zapotrzebowanie paliwa ok. 200kW przy sprawności 89,6%.
Silnik gazowy będzie miał moc nominalną 73kW a generator 88kVA. Zakres elektrycznej pracy
regulacyjnej
60-100%
co
odpowiada
42kW-69kW.
Praca
urządzenia
równoległa
z siecią na generowanie oszczędności z zakupu unikniętego energii elektrycznej z sieci.
Odpowiedź:
Zamawiający wniósł zmiany w dokumencie Program funkcjonalno-użytkowy. Zmiana treści SIWZ I
z dnia 30.04.2020r.
Pytanie 2:
Czy należy zabezpieczyć układ cieplny chłodnicą awaryjnego zrzutu ciepła tj. na moc cieplną
kogeneracji 111kW?
Odpowiedź:
Nie, nie należy zabezpieczyć układu chłodnicą awaryjną, ponieważ układ będzie pracował
z „priorytetem” ciepło oraz jego sterowanie będzie się odbywało na podstawie zapotrzebowania na
ciepło.
Pytanie 3:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace serwisowe z dostawą części zamiennych przez okres
60 miesięcy – zatem jaką ilość godzin w ciągu roku Zamawiający będzie eksploatował kogenerację
wyłączając oczywiście czas wynikły z przeglądów gwarancyjnych?
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, należy przyjąć 8760 godzin rocznie.
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Pytanie 4:
Czy w ramach serwisu mają być realizowane dostawy oleju silnikowego oraz filtrów i materiałów
szybko zużywających się czy wyłącznie części zamienne?
Odpowiedź:
Zamawiający w ramach serwisu wymaga przeglądów i remontów wraz z dojazdami, robociznę, części
zamienne oraz materiały eksploatacyjne (w tym oleje, filtry).
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu kogeneracyjnego z generatorem
asynchronicznym? Zastosowanie takiego generatora nie ma wpływu na sieć elektryczną oraz
produkcję energii elektrycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułu kogeneracyjnego z generatorem asynchronicznym.

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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