
 
Wyszków, 2020.07.03 

D/271/20 
Nr sprawy (nr TED): 2020/S 113-273150 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 

WYJAŚNIENIE VI 
 
Pytanie nr  22 

Prosimy o zgodę na rezygnację z pośredniego zbiornika kondensatu i pośrednich pomp 
kondensatu.    

Odpowiedź nr 22 
Decyzję o zastosowaniu lub nie pośredniego zbiornika kondensatu i pośrednich pomp 
kondensatu Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie nr  23 
Prosimy o zgodę na obniżenie objętości zbiornika wody zasilającej do minimalnej retencji 
na poziomie 20 min. przy obciążeniu nominalnym. 
Odpowiedź nr 23 
Decyzję o obniżeniu objętości zbiornika wody zasilającej do minimalnej retencji na 
poziomie 20 min. przy obciążeniu nominalnym Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy. Wykonanie powyższej zmiany nie może wpłynąć negatywnie na parametry i 
bezpieczeństwo pracy układu.  Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił swoje warunki 
brzegowe (minimalne wymagania) i oczekuje od Oferentów zaproponowania rozwiązań 
szczegółowych tym zakresie, które zostaną ocenione i zaakceptowane przez Zmawiającego 
na etapie projektów wykonawczych. 
 
Pytanie nr  24 
Prosimy o zgodę na zastąpienie dwóch stacji RS jednym zespołem armatur. 
Odpowiedź nr 24 
Decyzję o sposobie i technologii stacji redukcyjnych Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy. Wykonanie powyższej zmiany nie może wpłynąć negatywnie na parametry i 
bezpieczeństwo pracy układu. 
Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
w dokumentacji przetargowej określił swoje warunki brzegowe (minimalne wymagania) i 
oczekuje od Oferentów zaproponowania rozwiązań szczegółowych tym zakresie, które 
zostaną ocenione i zaakceptowane przez Zmawiającego na etapie projektów 
wykonawczych. 
 
Pytanie nr  25 
Prosimy o zgodę na zmianę zasilania stacji odgazowania i wymiennika szczytowego – z pary 
świeżej na parę upustową. 
Odpowiedź nr 25 



 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasilania stacji odgazowania i wymiennika 
szczytowego – z pary świeżej na parę upustową – co jest rozwiązaniem preferowanym 
przez Zamawiającego. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż rezerwowy 
wymiennik ciepła ma umożliwiać odbiór 100 % ciepła przy pracy kotła biomasowego przy 
pełnym obciążeniu na potrzeby systemu ciepłowniczego.   
 
Pytanie nr  26 
Czy Zamawiający dopuszcza przy wymianie rozdzielnicy SN-15kV-BCA zastosowanie w 
polach zasilająco-odpływowych zamiast wyłączników w wersji wysuwnej rozwiązanie 
odłącznik szynowy z uziemnikiem i wyłącznik stacjonarny. 
Odpowiedź nr 26 
Zamawiający preferuje wyłączniki w wersji wysuwnej. Postępowanie przetargowe jest 
prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający w dokumentacji przetargowej 
określił swoje warunki brzegowe (minimalne wymagania) i oczekuje od Oferentów 
zaproponowania rozwiązań szczegółowych tym zakresie, które zostaną ocenione i 
zaakceptowane przez Zmawiającego na etapie projektów wykonawczych. 
 
Pytanie nr  27 
Czy Zamawiający dopuszcza przy wymianie rozdzielnicy SN-15kV-BCA zastosowanie 
wyłączników próżniowych. 
Odpowiedź nr 27 
Tak Zamawiający dopuszcza przy wymianie rozdzielnicy SN-15kV-BCA zastosowanie 
wyłączników próżniowych. Zamawiający zwraca uwagę, że zaproponowane rozwiązania 
rozdzielni 15 kV muszą być zgodnie z Warunkami przyłączenia nr 19-G0/WP/00061/1. 
Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
w dokumentacji przetargowej określił swoje warunki brzegowe (minimalne wymagania) i 
oczekuje od Oferentów zaproponowania rozwiązań szczegółowych tym zakresie, które 
zostaną ocenione i zaakceptowane przez Zmawiającego na etapie projektów 
wykonawczych. 
 
Pytanie nr  28 
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego  pn. "Zaprojektowanie i wykonanie 
modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej 
kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”nr (TED): 2020/S 113-273150 jako 
Generalny Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w niniejszym postępowania 
uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.08.2020. Obszerność tematu, 
okres urlopowy dostawców wymaga wydłużonego czasu dla rzetelnego przygotowania 
oferty  oraz w szczególności dla oferentów, którzy nie brali udziału w pierwszym 
postępowania przetargowym dla powyższego zakresu zachowania zasad uczciwej 
konkurencji. 
Odpowiedź nr 28 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 


