
 
Wyszków, 2020.04.15 

D/173/20 
Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 
 

WYJAŚNIENIE XII 
 
Pytanie 160 
Szanowni Państwo. ze względu na obecną sytuację na rynku – prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert do 20.05.2020. 
Odpowiedź 160 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 20.05.2020. 
 
Pytanie 161 
W decyzji środowiskowej widnieje zapis Punkt III podpunkt 1), że maksymalna moc turbiny ma 
wynosić do 2,3 MWel. Z drugiej strony w warunkach przyłączeniowych do sieci, maksymalna moc 
wprowadzana do sieci wynosi do 2,8 MWel. 
Mamy w stosunku do tego zapisu następujące pytanie: 
- w związku z faktem, iż z naszych obliczeń i ofert od dostawców turbin możemy uzyskać większą 
moc niż 2,3 MWel wspomniane w zapisach decyzji środowiskowej, jednocześnie nie przekraczając 
jakichkolwiek innych parametrów wymienionych w DŚ (moc nominalna w paliwie), czy Klient 
zgodziłby się tylko i wyłącznie w zakresie zmiany mocy elektrycznej turbiny wymienionej w 
DŚ, na dokonanie zmiany tego zapisu w RDOŚ swoim własnym staraniem? Zdjęcie ryzyka z 
Wykonawcy dokonania zmiany tego zapisu spowoduje, że wielu oferentów przedstawi dzięki temu 
korzystniejsze Oferty w zakresie mocy elektrycznej turbiny co odbije się korzystnie na opłacalności 
Inwestycji i tym samym będzie z korzyścią dla Inwestora. 
Odpowiedź 161 
Wniosek Wykonawcy stoi w jawnej sprzeczności z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 11 SIWZ i 
z tego powodu  Zamawiający nie może wyrazić na niego zgody.  
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż  opisana wyżej sytuacja w ocenie Zamawiającego nie 
niesie za sobą niemal żadnego ryzyka  związanego ze zmianą decyzji środowiskowej gdyż: 

1. Zmiana mocy turbiny ma jedynie charakter techniczny, nie zmieniając nic w istotnych 
postanowieniach ujętych w decyzji środowiskowej (informacja po rozmowie z 
odpowiadającym za wydawanie decyzji naczelnikiem wydziału). 

2. Czas na dokonanie tej drobnej zmiany jest wyjątkowo długi ( praktycznie do momentu 
odbioru końcowego a więc 22 miesiące) podczas gdy wydanie całkiem nowej  decyzji to 6-8 
miesięcy. 



 
3. Zwiększenie mocy instalacji oprócz tego, że korzystnie wpływa na wskaźnik NPV to również 

korzystnie wpływa na środowisko gdyż w większym stopniu pozwala zmniejszyć emisję 
szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania węgla przez Zamawiającego 
poprzez ich zastąpienie produkcją wytworzoną z biomasy. 

4. Po zmianie przepisów decyzję środowiskową wydaje Burmistrz Wyszkowa, będący 
właścicielem PEC Wyszków. 
 
Zamawiający ze swojej strony może zadeklarować pełne wsparcie i współdziałanie z 
Wykonawcą w celu sprawnego przeprowadzenia niezbędnych zmian. 

 
Pytanie 162 
Proszę o zamieszczenie właściwej wersji tabelki „Załącznik nr 1_2 do SIWZ wer edytowana” 
Odpowiedź 162: 
Zmianie uległ załącznik nr 1_2 do SIWZ w następującym zakresie: 

1. Ze względu na ostatnią zmienność  kursu walut Zamawiający zrezygnował z stałego kursu 
EUR/PLN na rzecz średniego kursu Narodowego Banku  Polskiego z dnia wyznaczonego 
terminu składania ofert. Kurs EUR/PLN zostanie wstawiony przez Zamawiającego po jego 
ogłoszeniu. W związku z powyższym zmianie uległa adres komórki N41 oraz opis tej 
komórki.  

2. Zmianie uległa komórka E70.  
3. Zmieniony załącznik nr 1_2 został załączony w oddzielnym wyjaśnieniu nr 13. 

 


