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sygn. ZP/382-04/2016

Odpowiedzi i wyjaśnienia

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  energii  cieplnej  do  Szpitala  Powiatowego 
w Wyrzysku  wraz  z  modernizacją  istniejącej  kotłowni  i  zewnętrznej  sieci  ciepłowniczej, 
opublikowany  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  w  dniu 
11.03.2016 pod nr  2016/S 050 – 082602

16.03.2016 r.
1. Pytanie:   W załączniku nr 1 do SIWZ pt. ,,Opis przedmiotu zamówienia'':

3. Eksploatowana obecnie kotłownia jest wyposażona w kotły:

1) wodny niskotemperaturowy ES-KA o mocy 400 kW, rok budowy 1992,

2) wodny niskotemperaturowy MARSTAL o mocy 380 kW, rok budowy 2015,

3) parowy o ciśnieniu roboczym 0,05 MPa typ Rumia model KOR 410, o mocy 410 kW 
i o wydajności 636 kg/h, rok budowy 1993,

4)  parowy  o  ciśnieniu  roboczym  0,05  MPa  typ  Rumia  KMR 350,  o  mocy  350 kW 
i o wydajności 530 kg/h, rok budowy 1993, kocioł znajduje się pod dozorem UDT,

4.  Oba  kotły  parowe  typu  Rumia  oraz  kocioł  wodny  typ  ES-KA  są  w  złym  stanie 
technicznym i nie nadają się do dalszej eksploatacji, obecnie wykorzystywane są oba kotły 
wodne oraz jeden kocioł parowy o mocy 350 kW.

5. Kocioł parowy dostarcza parę wodną na potrzeby:

1)  parowo-formaldehydowej komory dezynfekcyjnej o pojemności 3,5 m3 i temperaturze 
roboczej 111 0C,

2)  przygotowania  c.  w.  u.  w  trzech  wymiennika  typu  JAD  3/18,  w  uśrednionej  ilości 
5m3/dobę,c. w. u magazynowana jest w trzech zbiornikach o łącznej pojemności  1200 l.

W związku  z  powyższym  zapisem,  Wykonawca rozumie,  że  kocioł  parowy  o  ciśnieniu 
roboczym 0,05 MPa typ Rumia KMR 350 o mocy 350 kW, pracujący na potrzeby parowo – 
formaldehydowej komory dezynfekcyjnej o pojemności 3,5 m3 i temperaturze roboczej 111 
0C, nie nadaje się do dalszej eksploatacji i podlega bezzwłocznej i bezwzględnej wymianie. 
Proszę o potwierdzenie, że do zadań Wykonawcy nie należy zakup i kompleksowy montaż 
nowego  urządzenia  pracującego  na  potrzeby  parowo  –  formaldehydowej  komory 
dezynfekcyjnej, jego serwisowanie i naprawy, przez okres obowiązywania przedmiotowej 
umowy na dostawę energii cieplnej, tj. przez okres 120 miesięcy.

Odpowiedź: 

W załączniku nr 1 do SIWZ w części „Opis stanu istniejącego został przedstawiony stan 
obecny kotłowni w zakresie stosowanych technologii i stanu technicznego podstawowych 
urządzeń  i  infrastruktury  budowlanej.  Między  innymi  został  wykazany  obecnie 
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eksploatowany kocioł parowy, zasilający wymienniki c.w.u. i komorę dezynfekcyjną, którego 
stan techniczny uniemożliwia dalszą eksploatację.

Zakres prac modernizacyjnych i związane z nim wymagania zostały określone w załączniku 
nr  1  do SIWZ,  w części  II,  a  wymagane urządzenia  wyszczególniono  w pkt  6.  Wśród 
wymaganych nowych urządzeń grzewczych nie ma kotła parowego ponieważ Zamawiający 
nie  przewiduje  dalszej  eksploatacji  komory  dezynfekcyjnej  parowo-formaldehydowej 
zasilanej parą wodną dostarczaną przez Wykonawcę.

Ewentualne  wykorzystanie  pary  wodnej  w  procesie  wytworzenia  ciepła  na  potrzeby 
centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody  użytkowej  lub  zasilania  central  wentylacyjnych, 
będzie decyzją Wykonawcy, którą powinna odzwierciedlać koncepcja przewidywanych prac 
modernizacyjnych, wymagana w SIWZ część V pkt 1.2.

29.03.2016
2. Pytanie:   Zamawiający  w  pkt  1.3.1  część  IV  SIWZ  opisał  wymagania  podmiotowe  w 

zakresie wiedzy i doświadczenia uznając, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy,  którzy  w  okresie  ostatnich  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem 
terminu do składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy polegające na dostawie energii 
cieplnej do obiektów użyteczności publicznej z kotłowni własnej lub udostępnionej przez 
odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW. 

Wykonawca  wnosi  więc  o  wykreślenie  z  w/w  warunku  ograniczającego  do  obiektów 
użyteczności publicznej tak, aby brzmienie warunku było następujące:

1.3.1. w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu do składania ofert,  a jeżeli 
okres prowadzenia działalności  jest  krótszy –  w tym okresie,  wykonał  lub wykonuje  co 
najmniej  dwie  umowy  polegające  na  dostawie  energii  cieplnej  z  kotłowni  własnej  lub 
udostępnionej przez odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę treści w pkt 1.3.1 w części IV, który 
przyjmuje brzmienie:

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 
dwie umowy polegające na dostawie energii cieplnej z kotłowni własnej lub udostępnionej 
przez odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW.”

3. Pytanie:   Zgodnie  z  pkt  1.5  część  II  rozliczenia  pomiędzy  stronami  odbywać  będą  się 
w okresach miesięcznych, na podstawie faktury za miesiąc poprzedni, płatnej w terminie do 
21 dni  od  jej  doręczenia.  Zamawiający  określił  pozacenowe  kryterium  opisując  je  jako 
wydłużenie terminu płatności ponad okres wskazany w części II pkt 1.5 czyli większy niż 21 
dni.  Czy uwzględniając obowiązujące przepisy Zamawiający nie powinien ustalić  górnej 
granicy terminu płatności np. 60 dni. Prosimy o uwzględnienie uzasadnionych wątpliwości.

Odpowiedź: 

Zamawiający ustalił  minimalny termin  płatności  na 21 dni.  Zamawiający będzie  oceniał 
termin płatności  zawarty w ofercie,  który zaproponuje Wykonawca.  Wobec powyższego 
Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ w części II pkt 1.5.

4. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch silosów na paliwo przed 
budynkiem od strony południowo – zachodniej o wymiarach 4 m x 4 m x 6 m czy jeden? 
Proponowane umiejscowienie silosów zamieszczono na rzucie kotłowni (zał.1)
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Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w  najbliższych dniach, po powrocie z urlopu 
osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia.

5. Pytanie:    Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  odświeżenia  pomieszczenia  stacji 
uzdatniania wody w postaci wyłącznie odmalowania ścian oraz wyczyszczenia podłogi?

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w najbliższych dniach.

6. Pytanie  : Czy kabel zasilający rozdzielnię elektryczną jest 5-żyłowy oraz czy Zamawiający 
przewiduje wymianę ww. kabla?

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w najbliższych dniach.

7. Pytanie  : Skąd doprowadzone jest zasilanie do budynku kotłowni i do jakiego miejsca 
w pomieszczeniach kotłowni? Proszę o zaznaczenie na rzucie kotłowni.

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w najbliższych dniach.

8. Pytanie:   Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rozliczenia  demontażu  zużytego  lub 
zbędnego wyposażenia kotłowni w postaci środków finansowych ze sprzedaży złomu?

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 -  ,,Opis przedmiotu zamówienia'' ust. II, pkt 2 i 3 - ,,uzyskane 
środki  finansowe  ze  sprzedaży  złomu  będą  stanowiły  przychód 
Zamawiającego'',natomiast ,,utylizacja zdemontowanych materiałów izolacyjnych wraz z ich 
transportem do miejsca utylizacji, koszty leżą po stronie Zamawiającego i zostaną pokryte 
środkami ze sprzedaży złomu.''

9. Pytanie:   Czy Zamawiający przewiduje opomiarowanie licznikami energii cieplnej każdego 
obiektu osobno?

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje zainstalowanie  jednego licznika energii  cieplnej  ale dopuszcza 
możliwość opomiarowania licznikami energii cieplnej każdego obiektu osobno.

10. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  pozostawienia  starej  instalacji 
przesyłowej w kanałach?

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wymiany starej instalacji przesyłowej w kanałach na nową, 
o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami.

11. Pytanie:    Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur preizolowanych 
z tworzywa sztucznego na sieci przesyłowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza zastosowania powyższego rozwiązania.

4.04.2016r
12. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch silosów na paliwo przed 

budynkiem od strony południowo – zachodniej o wymiarach 4 m x 4 m x 6 m czy jeden? 
Proponowane umiejscowienie silosów zamieszczono na rzucie kotłowni (zał.1)
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Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza montażu silosów na paliwo przed budynkiem od 
strony południowo – zachodniej, ponieważ:
a) w miejscu planowanym na silosy przebiega napowietrzna linia energetyczna,
b) w ziemi jest poprowadzony kanał wody opadowej,
c) działka nr 1020 sąsiadująca z miejscem proponowanym na silosy, jest ulicą będącą 
w Zarządzie Miasta Wyrzysk.

Jedynym miejscem do montażu silosów jest plac opałowy (działki nr 984 i 1182/4)

13. Pytanie:    Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  odświeżenia  pomieszczenia  stacji 
uzdatniania wody w postaci wyłącznie odmalowania ścian oraz wyczyszczenia podłogi?

Odpowiedź: Prace renowacyjne w stacji uzdatniania wody nie wchodzą w zakres prac do 
których jest zobowiązany Wykonawca.

14. Pytanie  : Czy kabel zasilający rozdzielnię elektryczną jest 5-żyłowy oraz czy Zamawiający 
przewiduje wymianę ww. kabla?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wymianę kabla zasilającego rozdzielnię elektryczną. 
Kabel zasilający o wymiarach 5 x 10 mm^2 jest 5 – żyłowy (wykonany z miedzi), natomiast 
kabel o wymiarach 4 x 25 mm^2 jest 4 – żyłowy (wykonany z aluminium)

15. Pytanie  : Skąd doprowadzone jest zasilanie do budynku kotłowni i do jakiego miejsca 
w pomieszczeniach kotłowni? Proszę o zaznaczenie na rzucie kotłowni.

Odpowiedź:  Zasilanie  doprowadzone  jest  z  pomieszczenia  stacji  uzdatniania  wody  do 
zaznaczonych pomieszczeń na rysunku (załącznik nr 1, zamieszczony poniżej)

16. Pytanie  : Wnosimy o dopisanie do załącznik SIWZ nr 8 tj. Projekt Umowy w paragrafie 5, pkt 
nr 18, 19 i 20 o treści:

,,  18.  Ceny jednostkowe określone na podstawie  niniejszej  umowy mogą ulec  zmianie 
w przypadku  wejścia  w  życie  uregulowań  zwiększających  koszty  Wykonawcy,   w 
szczególności wynikających z obowiązku uzyskania dodatkowych świadectw pochodzenia 
lub uiszczenia opłat zastępczych, wprowadzenia lub zmiany opłaty OZE, oraz w wypadku 
zmiany cen tego paliwa z dnia zawarcia Umowy. W takich przypadkach ceny wymienione w 
paragrafie 5 pkt 1, podpunkty od 1 do 3, zostaną skorygowane o wartość wynikającą ze 
wzrostu tych kosztów''.
,,  19. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa w przypadku zmiany 
stawki  podatku  akcyzy  dla  robót,  dostaw czy  usług  objętych  przedmiotem zamówienia 
w trakcie jego realizacji''
,, 20. Zmiana cen jednostkowych będzie się odbywała na pisemny wniosek Wykonawcy''.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian, do ,,Projektu Umowy'' w paragrafie nr 5, 
zaproponowanych przez Wykonawcę.  W związku z pytaniem Wykonawcy,  Zamawiający 
modyfikuje  treść  SIWZ  załącznik  nr  8  §5.  Ogłoszenie  o  zmianie  treści  SIWZ  zostaje 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

17.  Pytanie:   Wnosimy o zmianę treści SIWZ:

Wg SIWZ strona 7 załącznik nr  8 tj.  ,,Projekt Umowy'',  paragraf 5, pkt nr  15:  ,,Zmiana 
wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 
mowa w pkt 11 – 13''

Propozycja  zmiany:  ,,Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  obowiązywać  będzie  od  dnia 
wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 11-13. Zmiana wysokości wynagrodzenia, 

o  których  mowa  w  pkt  18-19  wejdą  w  życie  z  początkiem miesiąca,  poprzedzającego 
wniosek Wykonawcy o którym mowa w pkt 20 niniejszego paragrafu''.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian, do ,,Projektu Umowy'' w paragrafie nr 5, 
zaproponowanych przez Wykonawcę.  W związku z pytaniem Wykonawcy,  Zamawiający 
modyfikuje  treść  SIWZ  załącznik  nr  8  §5.  Ogłoszenie  o  zmianie  treści  SIWZ  zostaje 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

18.  Pytanie:   Wnosimy o zmianę treści SIWZ:

Wg SIWZ strona 7 załącznik nr 8 tj. ,,Projekt Umowy'', paragraf 5, pkt nr 17: ,,Zamawiający 
nie przewiduje możliwości dokonania innych niż wymienione w pkt 11-13, istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty przetargowej, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy ''.

Propozycja zmiany punktu: ,, Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych niż 
wymienione  w  pkt  11  do  13  oraz  18  i  19  niniejszego  paragrafu,  istotnych  zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty przetargowej, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy ''.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian, do ,,Projektu Umowy'' w paragrafie nr 5, 
zaproponowanych przez Wykonawcę.  W związku z pytaniem Wykonawcy,  Zamawiający 
modyfikuje  treść  SIWZ  załącznik  nr  8  §5.  Ogłoszenie  o  zmianie  treści  SIWZ  zostaje 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
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  05.04.2016r 
19.  Pytanie:  W  ,,Opisie  przedmiotu  zamówienia''  znajduje  się  zapis,  że  temperatura 
zasilania i powrotu cieplnej wody ma być regulowana za pomocą krzywej grzania (załącznik 
nr  9),  podczas gdy kolejny zapis  ,,Opis  przedmiotu zamówienia''  mówi,  że temperatura 
zasilania i powrotu wody na instalacje ciepła technologicznego ma mieć parametry stałe 
80  /  60  0C,  także  poza  sezonem  grzewczym.  Ze  względu,  że  parametry  CO  będą 
regulowane  za  pomocą  krzywej  grzania,  a  ciepło  technologiczne  wymaga  stałych 
parametrów,  będzie  wymagane  zamontowanie  nowej  indywidualnej  instalacji  (nitki)  od 
kotłowni  do  central.  Proszę  o  informację  czy  takie  rozwiązanie  technologiczne  jest 
wymagane przez Zamawiającego? Proszę także o podanie modeli central wentylacyjnych.

Odpowiedź: W załączniku nr 1 do SIWZ w części ,,Opis przedmiotu zamówienia''  został 
opisany  zakres  prac  modernizacyjnych  wymaganych  od  Wykonawcy.  Zakres  prac 
modernizacji istniejących zewnętrznych sieci przesyłowych CO i CWU został przedstawiony 
w części II, pkt 12, który brzmi następująco:
,,wykonanie  dodatkowych  przewodów  CO  do  zasilania  central  wentylacyjno  – 
klimatyzacyjnych o łącznej mocy 117 kW, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala'' 
oraz ,,instalacja do zasilania central wentylacyjnych musi zostać wyposażona w urządzenia 
pomiarowe, umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła zużytego do zasilania nagrzewnic'

Tab. Zestawienie central klimatyzacji Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

Lp. Miejsce instalacji Typ agregatu Moc nagrzewnicy [kW]

1 Instalacja klimatyzacji 
sali operacyjnej I CV-A1-P/N-42A/1-(2) 44,6

2 Instalacja klimatyzacji 
sali operacyjnej II CV-P2-P/N-46A/1-S(5) 34,6

3 Instalacja klimatyzacji 
sali pooperacyjnej CV-P1-L/N-46A/1-S(5) 13,0

4 Instalacja wentylacji 
sterylizatorni CV-A1-UN-14B/1-7(2) 25,6
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