
 

  

 
 

 
 
 
 

 

Dotyczy: 

 

 

WYJAŚNIENIE V 

 
Pytanie 17 
 Dotyczy załącznik nr 8 do SIWZ „Gwarantowana sprawność elektryczna 
turbogeneratora (dla kotła parowego obciążonego w 100%) w okresie serwisowym 
(%)”. 
W SIWZ Zamawiający nie podał wzoru do obliczenia tej sprawności. Zatem każdy może 
sobie policzyć sprawność jak chce i będzie to miało wpływ na wyniki przetargu.  
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o konkretny wzór do obliczeń, inaczej oferty będą 
nieporównywalne. 
Odpowiedź 17 
W SIWZ część II – PFU w punkcie WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I 
SKRÓTÓW Zamawiający dodaje następującą definicję:  
Gwarantowana sprawność elektryczna turbogeneratora (dla kotła parowego 
obciążonego w 100%) w okresie serwisowym (%) – ilość wyprodukowanej 
energii elektrycznej mierzonej za na zaciskach generatora odniesiona do energii 
pary kierowanej na turbinę w Warunkach Gwarancyjnych- podana w procentach.  
 
Pytanie 18 
Dotyczy PFU Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 3.8.10 Rezerwowy wymiennik ciepła 
Zapis SIWZ: „Zamawiający wymaga, aby przewidzieć rezerwowy wymiennik ciepła 
umożliwiający odbiór 100 % ciepła, w czasie postoju turbiny i pracy kotła biomasowego 
przy pełnym obciążeniu na potrzeby systemu ciepłowniczego.  Przewiduje się wykonanie 
wymiennika płaszczowo – rurowego para/woda, w układzie pionowym. Wymiennik 
zlokalizować w pomieszczeniu turbinowni i zasilić parą schłodzoną o zredukowanym 
ciśnieniu w stosunku do parametrów wylotowych z kotła.” 
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Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza wymóg osobnego wymiennika? Czy Zamawiający 
dopuszcza inne rozwiązanie w tym zakresie np. zasilanie parą ze stacji redukcyjnej poprzez 
bypass? 
Odpowiedź 18 
Należy spełnić wymóg określony przez Zamawiającego w PFU Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 
3.8.10 Rezerwowy wymiennik ciepła. Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie 
równoważne.  
 
 Pytanie 19 
W nawiązaniu do zapisów CZĘŚCI I działu VIII SIWZ wnosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu poprzez wypełnienie sekcji alfa części IV JEDZ, a weryfikacji 
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na zakończenie postępowania w 
oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona? (procedura odwrócona). 
Odpowiedź 19 
Zgodnie z zapisem rozdziale VIII SIWZ: 

UWAGA 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
  
Pytanie 20 
Prosimy o akceptację kary umownej w wysokości 1.500 EUR za każdy brakujący 1 kWe 
mocy w stosunku do kontraktowej mocy elektrycznej turbiny parowej. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o akceptację kary umownej w wysokości 1.000 EUR za każdy brakujący 1 kWe 
mocy w stosunku do kontraktowej mocy systemu kondensacji pary oraz systemu odzysku 
energii ze spalin. 
Odpowiedź 21 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22 
Zamawiający oczekuje przekazania mu kodów źródłowych do oprogramowania 
zarządzającego elektrociepłownią. Tego typu program powstaje w długotrwałym wysiłku 
organizacyjno-kosztowym. Stanowi także aktywo determinujące w sposób podstawowy 
samo funkcjonowanie generalnego wykonawcy w przestrzeni biznesowej oraz istotny 
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składnik przewagi konkurencyjnej. Z tych też powodów kody źródłowe nie mogą być 
udostępniane, przekazywane ani nawet sprzedawane. Z drugiej strony zdajemy sobie 
sprawę z ryzyk, które są w polu widzenia Zamawiającego. Z tego powodu pytamy:  
Czy Zamawiający zgadza się, aby kody źródłowego do oprogramowania zostały 
zdeponowane w kancelarii notarialnej i wydane mu jedynie w sytuacji ogłoszenia 
upadłości przez nasza firmę?  
 
Odpowiedź 22 
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 11 w wyjaśnieniu III. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o akceptacje gwarancji należytego wykonania w wysokości 5% wartości kontraktu 
(wynika to ze standardu rynkowego i pomoże zwiększyć Zamawiającemu konkurencyjność 
postępowania przetargowego). 
Odpowiedź 23 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o akceptacje dyspozycyjności w wymiarze 8.100 h / rocznie. 
Odpowiedź 24 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z dokumentacją przetargową pojęcie 
dyspozycyjności instalacji nie jest równoznaczne z pojęciem dostępności instalacji. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o akceptacje rozpoczęcia liczenia dyspozycyjności po zakończeniu 6 miesięcy od 
dnia uruchomienia (okres 6 miesięcy to czas potrzebny na regulację systemu oraz 
zapoznanie się z systemem przez obsługę elektrociepłowni).  
Odpowiedź 25 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Zamawiający deklaruje jednocześnie w przypadku wystąpienia konieczności gotowości do 
przeprowadzenia indywidulanych rozmów z wyłonionym Wykonawcą w zakresie 
wykorzystania czasu pomiędzy Odbiorem końcowym a uzyskaniem Koncesji (zwykle 3-4 
miesiące) w celu przeprowadzenia regulacji systemu zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii  przy wykorzystaniu dopuszczonego w niej 
rozruchu technologicznego.  
 
Pytanie 26 
Prosimy o akceptacje obciążenia termicznego rusztu na poziomie 600 kWth/ m2 (wynika z 
posiadanych sprawdzonych rozwiązań technologicznych) .  
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Odpowiedź 26 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o akceptacje limitu kar umownych w wysokości 10% wartości kontraktu z tytułu 
opóźnień, braku uzyskania oczekiwanych parametrów technicznych i dyspozycyjności 
(wynika to ze standardu rynkowego i pomoże zwiększyć Zamawiającemu konkurencyjność 
postępowania przetargowego).  
Odpowiedź 27 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Jednocześnie, prosimy zapoznać się ze zmienioną treścią § 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ, 
który dodany jest w oddzielnej informacji.  
 
Pytanie 28 
Prosimy o akceptację dwujęzycznej polsko-angielskiej dokumentacji z obowiązującą wersją 
angielskojęzyczną w przypadku sprzeczności lub kontrowersji.  
Odpowiedź 28 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 29 
Prosimy o akceptację przearanżowanie ostatniej 10% płatności wartości kontraktu na 5% 
wartości kontraktu płatne po skutecznym uruchomieniu produkcji energii elektrycznej 
oraz cieplnej i 5% wartości kontraktu po testach odbiorowych.  
Odpowiedź 29 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 30 
Prosimy o akceptację neutralnej dla stron lokalizacji sądu np. w Niemczech.  
Odpowiedź 30 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o akceptację ryczałtowej kary umownej w wysokości 1.000 EUR / dziennie za 
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji projektu.  
Odpowiedź 31 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 


