
Otwock, dnia 1.04.2022 r.

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock 

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 5
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/ 1.2. Podstawowe minimalne parametry
zespołu kogeneracyjnego tabela - istnieje zapis: 

Minimalne wymagane parametry: Obciążenia 100 %

Moc elektryczna kW 999
Sprawność elektryczna min. % 42,9
Nominalna moc ciepłownicza układu odzysku ciepła min kW 1 051
Sprawność ciepłownicza układu odzysku ciepła 

% 45

W formularzu oferty wymagacie  Państwo aby „Sprawność ogólna oferowanego agregatu”
była potwierdzona przez np. kartę charakterystyki silnika (rozumiana jako karta techniczna
silnika) 
W  związku  z  powyższym  w  celu  uniknięcia  jakichkolwiek  niedomówień  oraz  w  celu
ujednolicenia  przekazywanych  danych  przez  Wykonawców  prosimy  o  to  aby  powyższe
wymagane parametry ujęte w powyższej tabeli były gwarantowane przez Wykonawców na
podstawie karty charakterystyki silnika (rozumianej jako karta techniczna silnika).
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających zaoferowaną żywotność i sprawność
ogólną agregatu, w celu dokonania rzetelnej oceny ofert i przyznania odpowiednich punktów
na podstawie kateterów oceny ofert.
Oferta  składana  przez  wykonawcę w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
stanowi  oświadczenie  woli  wykonawcy  wyrażone  w  formularzu  ofertowym  stanowiące
jednostronne  zobowiązanie  wykonawcy  do  wykonania  oznaczonego  świadczenia,  które



zostanie  zrealizowane  na  rzecz  zamawiającego,  jeśli  oferta  złożona  przez  wykonawcę
zostanie  uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i  zostanie  z nim zawarta  umowa w
sprawie  zamówienia  publicznego.  W  orzecznictwie  pod  pojęciem  treści  oferty  należy
rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co
do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania
przedmiotu  zamówienia  publicznego  zamówienia.  Dlatego  nie  ma  konieczności  aby
wykonawcy  składali  dokumenty  potwierdzające  wszystkie  parametry  ujęte  w  opisie
przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/ 1.2. Podstawowe minimalne parametry
zespołu kogeneracyjnego – zapis pod tabelą: 
Emisja związków szkodliwych (obciążenie nominalne, 5% O2 w spalinach): - NOx < 250 mg/
Nm3 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  katalizatora  w  celu  osiągnięcia  powyższego
wymogu? Katalizator niezbędny jest po to żeby zagwarantować parametry gwarantowane z
tabeli z załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/ 1.2. Podstawowe minimalne
parametry zespołu kogeneracyjnego.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie katalizatora w celu osiągnięcia powyższego wymogu.

Pytanie nr 7
SWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; pkt. 2 d) zdolności technicznej lub
zawodowej  istniej  zapis:  „Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że:  -  w  okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w formule „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej 1
robotę budowlaną polegająca budowie agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej min.
0,999MWe i sprawności ogólniej nie mniejszej niż 87%.” 
Prosimy o zmianę na zapis: 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  opracował  dokumentację  techniczną  oraz
zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca budowie agregatu kogeneracyjnego o
mocy elektrycznej min. 0,999MWe i sprawności ogólniej nie mniejszej niż 87%.” 
Prośbę swą motywujemy, że posiadamy wiele referencji, które literalnie nie są budowane w
formule „zaprojektuj i wybuduj”, a tak naprawdę zakres bardzo mocno jest zbliżony.
Odpowiedź
Zapisy SWZ w zakresie warunków udziału w postepowaniu pozostają bez zmian

Powyższe odpowiedzi  są wiążące dla stron postępowania. 

 Prezes
Krzysztof Balcerzak


