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DO UCZESTNIKÓW POSTĘPO-
WANIA

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn. „Budowa agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności
ogólnej nie mniejszej niż 88% wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i
przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku”, nr sprawy: ZP.271.2.2022.OZEC

Na podstawie art.  284 ust.  6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129  z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść pytań
wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
„Budowa agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie
mniejszej  niż  88%wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  jego  uruchomienie  i
przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku” 1. Jednym z kryteriów
ocen jest żywotność agregatu kogeneracyjnego. Obecnie przedstawiony wzór do wyliczania
punktacji sugeruje konkretnych producentów agregatów kogeneracyjnych. MTU dla którego
remont kapitalny następuje po 84 000 mth oraz silnik Guascor/Siemens, który na papierze
oferuje  jeszcze  dłuższą  żywotność.  Jednak przy  takiej  ocenie  cena,  parametry  techniczne,
koszty serwisu nie  są  istotne.  Zapis  w obecnej  formie odbiera  zarówno naszej  firmie jak
większości  podmiotów  na  rynku  realne  szanse  na  pozyskanie  niniejszego  zamówienia.
(  MWM,  CAT  ,  Jenbacher).  Zapis  ten  ukierunkowuje  postepowanie  i  zaburza
konkurencyjność tym samym może być podstawą do korekty otrzymanego dofinansowania.
W związku z powyższym prosimy o zmianę wzoru na następujący: 

Z=Zofeferowana
Znajdłuższa

x 20%

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące kryterium wyboru ofert.
Zamawiający  nie  zgadza  się  z  zarzutem zaburzenia  konkurencyjności.  Zastosowany przez
zamawiającego  wzór  daje  możliwość  zakupu  przedmiotu  zamówienia,  który  posiada
najlepsze parametry.



Pytanie 2
Jednym z parametrów gwarantowanych jest minimalna sprawność elektryczna na poziomie
42,9%  wymóg  ten  wskazuje  na  konkretnych  producentów  agregatów  MTU  oraz
Guascor/Siemens  tym  samym  zaburzając  konkurencyjność.  W  większości  podmiotów
profesjonalnie zajmującymi się budowa instalacji kogeneracyjnych uniemożliwia pozyskanie
niniejszego zamówienia. Wnosimy o dopuszczenie sprawności min. 42 %.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące sprawności elektrycznej. 

Pytanie 3
Zał. 1 do SWZ punkt 1.7.2 „System sterowania będzie w pełni otwarty, z dokumentacją i
oprogramowaniem do monitoringu dostępnym on-line dla użytkownika. Nie dopuszcza się
systemów wymagających kluczy sprzętowych, a dostęp nie powinien być ograniczony tylko
dla  certyfikowanych  serwisantów  producenta.”  U  wiodących  producentów  agregatów
kogeneracyjnych system sterowania agregatem jest typu „black box” czyli bez możliwości
dostępu  często  nawet  dla  autoryzowanych  serwisantów.  Wynika  to  z  zastosowanych
rozwiązań stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw. Ponadto, niewłaściwa zmiana ustawień
mogłaby doprowadzić do awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia. Możliwe jest natomiast
dołożenie  systemu  sterowania,  który  współpracowałby  z  układem  sterowania  agregatu
kogeneracyjnego.  Taki  dodatkowy  system  umożliwiałby  sterowanie  mocą  agregatu
kogeneracyjnego  oraz  monitoring  urządzenia.  Oczywiście  system  ten  byłby  otwarty  i
dostępny  on-line  dla  użytkownika.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zamawiający  dopuszcza
opisane powyżej rozwiązanie.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania powyższego rozwiązanie.

Pytanie 4
Chcielibyśmy zapytać się Państwa czy budżet na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
będzie  zwiększony w stosunku do poprzedniego przetargu  (w poprzednim przetargu była
przeznaczona kwota 3.936.000,00 zł brutto)? Jeśli  tak (jeżeli  oczywiście możecie Państwo
takie dane przekazywać) to jaka to będzie kwota?
Odpowiedź
Zamawiający  w  chwili  obecnej  jest  w  trakcie  prowadzenia  rozmów  z  NFOŚiGW
o ewentualnym zwiększeniu środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania. 

 Prezes
Krzysztof Balcerzak


