
 

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 24 
Prosimy o zmianę referencji odnośnie kondensacji i zmianę wymogu na wykonanie instalacji kogeneracyjnej, 
w której Wykonawca wykaże określoną przez Zamawiającego sprawność całkowitą układu. Naszym zdaniem 
tylko w takim wypadku będziecie mieli Państwo pewność, że Wykonawca dysponuje odpowiednim 
doświadczeniem do realizacji kontraktu w Piasecznie.  

Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający oczekuje przedstawienia referencji wskazujących na wykonanie przynajmniej jednej instalacji 
kogeneracji z zastosowaniem kondensacji spalin.  
Treść referencji może zawierać wprost sformułowanie o instalacji kondensacji, bądź poprzez parametry 
instalacji jasno wskazywać na zastowanie takiej technologii (w opinii Zamawiajacego średnioroczna 
sprawność całkowita powyżej 90%). 
 

Pytanie nr 25 
Wymagacie Państwo remontu kapitalnego po 80 000 mth (po 10 latach) oraz złożenia w ofercie kosztorysu na 
okres 7 lat z opcją przedpłat na wykonanie remontu kapitalnego. Jak w praktyce będzie wyglądał serwis i 
płatności w okresie 3 lat, okresie pogwarancyjnym ale ocenianym ofercie oraz ew. w okresie końcowym do 
remontu kapitalnego.  

Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zgodnie z pkt 4.7. ppkt 1 Załącznika nr 1 do Umowy - część opisowa: Czas do remontu głównego Agregatu 
Kogeneracyjnego nie powinien być krótszy niż 60 000 godzin pracy Agregatu Kogeneracyjnego.  
Okres ten niewiele wykracza poza wskazaną w SIWZ 7-letnią umowę serwisową. 
Zgodnie z SIWZ przedpłaty na wykonanie remontu kapitalnego sa opcją, a jej wybór zależeć będzie od 
warunków biznesowych. Wysokość kwoty przedpłat na remont kapitalny nie podlega ocenie. 
Umowa serwisowa w całym okresie trwania rozliczenia będzie według oferowanej stawki za motogodzinę 
pracy Agregatu Kogeneracyjnego (zł/mth) i faktycznego przebiegu Agregatu Kogeneracyjnego. 
 



Pytanie nr 26 
Prosimy o rezygnację załączenia do oferty załączników 2 oraz 3 do umowy w obecnej formie punkt 6.16.6 
SIWZ. Zdecydowana większość z tych dokumentów zostanie opracowanych dopiero podczas realizacji 
zadania, prosimy o konieczność dołączenia jedynie:  
1. Gwarantowanych parametrów technicznych jednoznacznie wskazujących pracę układu w warunkach 
pomiarów gwarantowanych  
2. Karty katalogowej  
3. Wstępnego schematu P&ID  
4. Listy części zamiennych  
5. Zestawienie potrzeb własnych  

Odpowiedź na pytanie nr 26 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Zamawiający odstąpił od 
normy PN-ISO 3046. 
 

Pytanie nr 27 
Proszę o przedstawienie wszystkich załączników niezbędnych do wypełnienia w formie edytowalnej.  

Odpowiedź na pytanie nr 27 
Załączniki zostały udostępnione. 

 

Pytanie nr 28 
Dotyczy zapisów: 
„Wykonane minimum 3 instalacji kogeneracyjne o mocy nie mniejszej niż 0.5 MWe, w tym przynajmniej 
jednej instalacji kogeneracyjnej z zastosowaniem kondensacji spalin, w okresie ostatnich trzech lat, przed 
upływem terminu składania ofert.” 
 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli zostaną przedstawione referencje na:  
„Wykonanie minimum 3 instalacji kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 0,5 MWe oraz jednej instalacji 
kondensacji spalin współpracującej z agregatem kogeneracyjnym lub kotłem gazowym.” 

Odpowiedź na pytanie nr 28 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Oczekiwane jest wykonanie instalacji kogeneracyjnej 
współpracującej bezpośrednio z instalacją kondensacji spalin. 

 

Zarząd PCU Piaseczno Sp. z o.o. 


