Do Wykonawców
DOTYCZY: Projektowania, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o
mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Sprawa 2/2020
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść
zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Pytanie nr 10
Proszę o określenie jaki jest wymagany okres gwarancji.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 m-cy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
Pytanie nr 11
Proszę o potwierdzenie, że gwarantowane parametry techniczne, takie jak dyspozycyjność będą
weryfikowane osobno dla każdego roku okresu gwarancji.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający potwierdza, że parametry techniczne muszą być dochowane w każdym roku okresu gwarancji.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pojęcia dyspozycyjności o tzw. czas gotowości do pracy,
który nie pomniejsza dyspozycyjności gwarantowanej przez Wykonawcę, gdy:
- wyłączeń eksploatacyjnych dokonuje Zamawiający
- dochodzi do automatycznych wyłączeń, spowodowanych zakłóceniami instalacji współpracujących z
urządzeniem tj.: skokowa, pozanormatywna zmiana częstotliwości sieci elektroenergetycznej, zanik napięcia
w sieci elektroenergetycznej, skokowa zmiana ciśnienia gazu ponad dopuszczalne wartości, niewłaściwy
skład gazu, zbyt niskie ciśnienie gazu, zła jakość wody powodującej zanieczyszczenie wymiennika ciepła na
styku obiegu pierwotnego i wtórnego systemu kogeneracyjnego;
- doszło do ingerencji osób trzecich, w tym nieuprawnionych pracowników Zamawiającego
- wystąpią skutki zdarzeń związanych z siłą wyższą w rozumieniu KC
Odpowiedź na pytanie nr 12
Dyspozycyjność, zgodnie ze wzorem w pkt 2.2.1.6 Załącznika nr 2 do Umowy - Parametry Gwarantowane,
liczona jest jako pomniejszenie możliwego czasu pracy dla całego roku jedynie o czas postojów planowych,
oraz awarii. Przedstawione przypadki nie obniżają dyspozycyjności w aktualnym brzmieniu pkt. 2.2.1.6, gdyż
nie zawierają się w definicjach postoju planowego ani awarii.
Pytanie nr 13
Z uwagi na występujące w praktyce eksploatacyjnej stany przejściowe pracy w niedociążeniu (przy niższej
sprawności) oraz wobec wpływu ilości rozruchów i zatrzymań na sprawność eksploatacyjną, proszę o
potwierdzenie, że gwarantowane parametry techniczne takie jak sprawność elektryczna i całkowita będą
weryfikowane poprzez jednostkowe pomiary obu w warunkach pomiaru zgodnych z normą ISO-3046-1.

Odpowiedź na pytanie nr 13
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7: Zamawiający modyfikuje zapisy §1 ust. 1.1 pkt 4 Załącznika nr 2 do
Umowy – Gwarantowane parametry techniczne:
„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawną pracę i parametry urządzeń wchodzących w zakres
kontraktu określone poniżej w Okresie Gwarancji, jeżeli nie określono inaczej przy zachowaniu poniższych
warunków.”
Tym samym odstępując od normy PN-ISO 3046.
Pytanie nr 14
Proszę o potwierdzenie, że pomiary gwarantowanych parametrów technicznych będą prowadzone z
uwzględnieniem tolerancji wynikającej z normy ISO 3046-1, zgodnie z §1 pkt.1.1 ppkt.4 Załącznika nr 2 do
Umowy - Gwarantowane parametry techniczne.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7: Zamawiający modyfikuje zapisy §1 ust. 1.1 pkt 4 Załącznika nr 2 do
Umowy – Gwarantowane parametry techniczne:
„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawną pracę i parametry urządzeń wchodzących w zakres
kontraktu określone poniżej w Okresie Gwarancji, jeżeli nie określono inaczej przy zachowaniu poniższych
warunków.”
Tym samym odstępując od normy PN-ISO 3046.
Pytanie nr 15
W punkcie 29.1 SIWZ znajduje się zapis o ewentualnym unieważnieniu postępowania. Czy umowa na
wykonanie zadania nie zostanie zawarta do czasu rozstrzygnięcia kwestii wyszczególnionych w tym punkcie
oraz ten czas nie wpłynie na skrócenie okresu wykonania przedmiotu umowy, przy jednoczesnym założeniu,
że podpisanie umowy nastąpi nie później niż 60 dni po terminie składania ofert?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zgodnie z pkt. 4 SIWZ termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia podpisania Umowy.
Pytanie nr 16
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi Wykonawcy objęcie agregatów kogeneracyjnych
całodobowym, internetowym monitoringiem.
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający umożliwi Wykonawcy objęcie agregatów kogeneracyjnych całodobowym, internetowym
monitoringiem.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie istotnych postanowień do treści umowy serwisowej o
obowiązek Zamawiającego w zakresie utrzymywania parametrów gazu zasilającego zgodnie z Polską Normą
PN-C-04753: gaz ziemny wysokometanowy grupy E?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający pobiera gaz z systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i nie ma wpływu
na jego parametry. W Okresie Gwarancji Agregat Kogeneracyjny będzie zasilany wyłącznie gazem z sieci
PSG.
Zamawiający może zapewnić parametry gazu ziemnego zgodnie z normą PN-C-04750:2011: gaz z rodziny
gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E, zgodnie z wydanymi przez PSG warunkami przyłączenia do sieci
gazowej.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie istotnych postanowień do treści umowy serwisowej w
zakresie ustanowienia tolerancji +/- 50mth względem „Harmonogramu przeglądów i remontów”?
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane uzupełnienie istotnych postanowień umowy serwisowej.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę na indeksowanie kosztów serwisowych po każdym następnym roku
eksploatacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS oraz uzupełnienie w tym zakresie istotnych
postanowień do treści umowy serwisowej?
Odpowiedź na pytanie nr 19
Zamawiający wyraża zgodę na indeksowanie stawek z umowy serwisowej na każdy następny roku
eksploatacji, począwszy od pierwszego roku po okresie gwarancji, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
GUS za rok poprzedni.
Pytanie nr 20
Mając na uwadze, że niektóre awarie wymagają sprowadzenia części z zagranicy, termin ich usunięcia
powinien być technicznie uzasadniony oraz obustronnie wcześniej uzgodniony. Czy Zamawiający wyraża
zgodę na uzupełnienie istotnych postanowień do treści umowy serwisowej o powyższą zasadę oraz o
maksymalny czas naprawy awarii nie dłuższy niż 30 dni dla poważnych awarii obejmujących m.in.
uszkodzenie korpusu silnika, pęknięcie wału korbowego, uszkodzenie wałka rozrządu itp.; pełna lista do
ustalenia podczas uzgadniania warunków umowy serwisowej?
Odpowiedź na pytanie nr 20
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane uzupełnienie istotnych postanowień umowy serwisowej.
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych i odszkodowań do
15% wynagrodzenia umownego?
Odpowiedź na pytanie nr 21
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie w wersji edytowalnej:
- formularza ofertowego;
- załącznika nr 2 do Umowy;
- załącznika nr 3 do Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 22
Pliki w wersji edytowalnej zostaną udostępnione wraz z odpowiedziami na pytania

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie umowy na realizację zadania poprzez płatności częściowe wg
następujących etapów:
- Pierwsza płatność w wysokości 30% wartości umownej netto, jako zaliczka, płatna w ciągu do 7 dni po
podpisaniu umowy, nie podlegająca zwrotowi w przypadku rezygnacji z transakcji,
- Druga rata w wysokości 10% wartości umownej netto, płatna w terminie 21 dni od daty przekazania
dokumentacji wstępnej,
- Trzecia rata w wysokości 20% wartości umownej netto, płatna w terminie 21 dni od przekazania protokołu z
prób fabrycznych agregatu prądotwórczego,
- Czwarta rata w wysokości 35% wartości umownej netto, płatna w terminie 21 dni od dostawy urządzeń,
- Pozostała kwota, tj. 5% wartości umownej netto, płatna w ciągu 30 dni od daty przekazania do eksploatacji i
podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
Odpowiedź na pytanie nr 23
Ewentualne etapowanie płatności zostanie uzgodnione pomiędzy stronami po podpisaniu umowy, oraz będzie
uzależnione od sposobu finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi.
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