
             
1. Z uwagi na fakt iż, termin składania Ofert został wyznaczony na dzień 14.011.2017 roku, a 

wizję lokalną przewidziana wyłącznie w dwóch terminach tj. 05 oraz 06 listopada 2017 roku, 
potencjalny Wykonawcy mają wyłącznie 5 dni kalendarzowych na przygotowanie Ofert. 
Biorąc pod uwagę złożoność zakresu prac, żaden Wykonawca nie jest w stanie przygotować 
rzetelnie Oferty w tak krótkim czasie. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przesuniecie 
terminu składania ofert do dnia 24 listopada. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje obecny termin składania ofert. 

2. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający zamierza zrealizować Etap 2 niniejszego 
przedsięwzięcia budowlanego w ramach dofinasowania RPO podziałanie 4.3.1 nabór drugi. Z 
kolei Etap 1 będzie realizowany w ramach dofinasowania NFOŚ Podziałanie 1.6.1 Źródła 
wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż połączenie obydwu 
Etapów w jednym postępowaniu, a tym samym stawianie wymogu przez Zamawiającego w 
zakresie uzyskania referencji dla każdego z Etapu, ogranicza udział Oferentów w składaniu 
Ofert, co z kolei znacząco przekłada się na konkurencyjność całego zadania. Powoduje 
bowiem, że postępowanie nie jest atrakcyjne dla dostawców poszczególnych technologii, w 
tym dla dostawców układów kogeneracyjnych oraz termomodernizacji budynków. Mając na 
uwadze powyższe oraz fakt, że Zamawiający nie ma pewności, czy uzyska dofinansowanie ze 
środków RPO na realizację Etapu 2, a przede wszystkim, czy prace te będą w ogóle 
wykonywane, zwracamy się z prośbą o usunięcie z SIWZ wymogu dotyczącego przedłożenia 
referencji dla Etapu 2 (pkt. VII ust. 1.2.2 SIWZ). 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w związku powyższym 
podtrzymuje zapis w obecnym kształcie. 

3. Prosimy o wskazanie punktu przyłączenia układu kogeneracyjnego do istniejącej instalacji 
zlokalizowanej w MPEC Ostróda. Prosimy o podanie parametrów ciepła w tym miejscu 
(temperatura, przepływ). 
Odp. Zamawiający informuje że przetarg jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie może 
narzucić Wykonawcy rozwiązania technologicznego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest do osiągniecia celów projektu opisanych w SIWZ wraz z załącznikami w 
tym w szczególności wskaźników rezultatu. Zamawiający udostępnił temperaturę czynnika 
na wyjściu z kotłowni.  

4. Prosimy o informację, czy agregaty mają być podłączone w stosunku do kotłów 
zainstalowanych w ciepłowni w trybie szeregowym czy równoległym. 
Odp. Zamawiający informuje że przetarg jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie może 
narzucić Wykonawcy rozwiązania technologicznego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest do osiągniecia celów projektu opisanych w SIWZ wraz z załącznikami w 
tym w szczególności wskaźników rezultatu. Układ musi gwarantować ekonomiczną pracę 
zarówno w sezonie pozagrzewczym jak i grzewczym. 

5. Prosimy o informację, jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące temperatury wody na 
wyjściu z układu kogeneracyjnego. 
Odp. Zamawiający informuje że przetarg jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie może 
narzucić Wykonawcy rozwiązania technologicznego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest do osiągniecia celów projektu opisanych w SIWZ wraz z załącznikami w 
tym w szczególności wskaźników rezultatu. Układ musi gwarantować efektywną pracę przy 
różnych zewnętrznych warunkach środowiskowych. Woda na wyjściu z kotłowni 
charakteryzuje się temperaturami od 70°C do 130°C. Układ kogeneracyjny powinien 
charakteryzować się temperaturą na wyjściu  ≥80°C. 
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6. Prosimy o informację jaki tryb pracy ciepłowni jest przewidywany w okresie letnim. Czy 
podgrzew wody będzie odbywał się tylko przy wykorzystaniu instalacji kogeneracyjnej, czy 
wspomagany będzie istniejącymi kotłami wodnymi? 
Odp. Zamawiający informuje że przetarg jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie może 
narzucić Wykonawcy rozwiązania technologicznego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest do osiągniecia celów projektu opisanych w SIWZ wraz z załącznikami w 
tym w szczególności wskaźników rezultatu. Układ musi gwarantować efektywną pracę przy 
różnych zewnętrznych warunkach środowiskowych. Woda na wyjściu z kotłowni 
charakteryzuje się temperaturami od 70°C do 130°C. Układ kogeneracyjny powinien 
charakteryzować się temperaturą na wyjściu  ≥80°C. 

7. Czy dopuszcza się pracę silników bez odbioru ciepła tz. tylko dla produkcji energii 
elektrycznej? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego trybu pracy . 

8. W odniesieniu do punktu XVI ust. 2.2 „Plan Organizacji Robót Pi(O)”, zwracamy się z prośbą o 
zmianę sposobu oceny Ofert. Przedstawiona przez Zamawiającego ocena nie wyjaśnia w 
sposób jednoznaczny i obiektywny przyznawania punktów Oferentom, co wyklucza 
przeprowadzenie całego postępowania w trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także 
obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw i/lub usług. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje obecny system kryteriów wyboru Wykonawcy. 

9. W SIWZ pkt VII. Ppkt. 1. 1.2.2 Zamawiający wymaga: „zrealizowali w sposób należyty, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie – minimum trzy roboty budowalne, polegające na wykonaniu w ramach jednej 
inwestycji na obiekcie czynnym całodobowo, głębokiej termomodernizacji obiektu o 
kubaturze powierzchni termo modernizowanej min. 4000m2 w skład której wchodziło 
wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne o min. Wartości 
zamówienia 1 000 000 zł tym jedno przedsięwzięcie powinno odbyć się w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” wraz z wykonaniem pełno branżowych projektów oraz w tym jedno 
przedsięwzięcie dotyczyć musi budynku kotłowni. Zwracamy się z prośbą o zmianę 
powyższych wymagań Zamawiającego co do referencji na: „Zrealizowali w sposób należyty, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie – minimum jedną robotę budowalną, polegającą na wykonaniu w ramach jednej 
inwestycji na obiekcie czynnym całodobowo, głębokiej termomodernizacji obiektu o 
kubaturze powierzchni termo modernizowanej min. 4000m2 w skład której wchodziło 
wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne o min. Wartości 
zamówienia 1 000 000 zł przy czym przedsięwzięcie powinno odbyć się w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” wraz z wykonaniem pełno branżowych projektów i dotyczyć musi 
budynku kotłowni. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje opublikowany zapis dotyczący zdolności technicznej. 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty 
wariantowej tzn. tylko na Etap 1? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

11. W przypadku nie uzyskania wskaźników rezultatu przez Wykonawcę i korekty bądź 
utraty dofinansowania czy Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną kwotą utraty 
dofinansowania? 
Odp. W przypadku nie dotrzymania wskaźników rezultatu Zamawiający obciąży 
Wykonawcę w wymiarze faktyczne utraconych korzyści. 



12. W przypadku nieuzyskania deklarowanej sprawności przez Wykonawcę jakie kary 
umowne przewiduje Zamawiający. 
Odp. W przypadku nieuzyskania deklarowanej sprawność określonej w formularzu 
oferty Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 3% wartości 
umownej brutto za każdy 1% nieuzyskanej sprawności. 

13. Prosimy o informację w jaki sposób układ kogeneracyjny ma być włączony w 
stosunku do obecnie zainstalowanych źródeł ciepła. 
Odp. Zamawiający informuje że przetarg jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie może 
narzucić Wykonawcy rozwiązania technologicznego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest do osiągniecia celów projektu opisanych w SIWZ wraz z załącznikami w 
tym w szczególności wskaźników rezultatu. Układ musi gwarantować ekonomiczną pracę 
zarówno w sezonie pozagrzewczym jak i grzewczym. 

 
14. Czy zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie z eksploatacji budynku SUW w 

związku z planowanymi robotami budowlanymi. 
Odp. Zamawiający informuje że kotłownia regionalna jest obiektem czynnym 
całodobowo w związku z powyższym nie przewiduje przerw w funkcjonowaniu 
obiektu. 

15. Prosimy o informacje z jakich elementów ma się składać program edukacyjny. 
Odp. Zamawiający informuje że program edukacyjny składać się musi z min. 
a. Prezentacji multimedialnej wyjaśniającej zasadę działania systemu wraz z naciskiem na 

znaczenie rozproszonych źródeł energii dla środowiska naturalnego; 
b. Materiałów promocyjnych w formie ulotek i broszurek dotyczącego znaczenia i zasady 

działania układu kogeneracyjnego w ilość min. 1000 szt; 
c. Materiałów dydaktycznych w formie zadań do rozwiązania przez  uczestnika promocji 

zadania inwestycyjnego. Zadania powinny ukazywać sposób działania oraz podstawy 
doboru wielkości układu oraz zasadności ekonomicznej projektu. 

16. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza równoczesną realizację ETAPU 1 i 
ETAPU 2? 
Odp. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie etapu drugiego nie wcześniej niż w 3 
kwartale 2018 roku. 

 

 


