Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 21.06.2017 r.
Pytanie 1
Prosimy o dołączenie i opublikowanie uzyskanych Warunków Przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej uzyskanych od Tauron, gdyż określają one dokładnie wymagania operatora w
zakresie części przedmiotu zamówienia związanego z włączeniem dodatkowego źródła
wytwórczego.
Odpowiedź 1
Zamawiający zamieścił warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A. wprowadzając zmianę nr 1 do
SIWZ.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac projektowych wykonawcy jest uzyskanie map do celów
projektowych dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedź 2
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zaktualizować mapy do celów
projektowych zgodnie z SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 1.2.2: „Wykonawca zaktualizuje
mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.
1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z późn. zm.). Podkłady mają być oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej).
Aktualizacja powinna być wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania”.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projektu oraz wykonanie
modernizacji istniejącego systemu telemechaniki i telesygnalizacji pracy źródła wytwórczego.
Odpowiedź 3
Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa: Zamawiający wymaga równoczesnej pracy
agregatu istniejącego z nowo zabudowanym, zatem Wykonawca musi przewidzieć wszelkie zmiany w
systemie telemechaniki i telesygnalizacji istniejącego agregatu. Zmiany te musi zaprojektować jak
również wykonać z zastrzeżeniem, że w przypadku jakiejkolwiek zmian Wykonawca bierze
odpowiedzialność za poprawność pracy istniejącego agregatu kogeneracyjnego.
Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projekt oraz wykonanie
modernizacji istniejących rozdzielnic elektrycznych w obiekcie 54 oraz 26 związanych z włączeniem
dodatkowego źródła wytwórczego.
Odpowiedź 4
Potwierdzamy, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projekt oraz wykonanie modernizacji
istniejących rozdzielnic elektrycznych w obiekcie 54 oraz 26 związanych z włączeniem dodatkowego
źródła wytwórczego. W przypadku jakiejkolwiek zmian Wykonawca bierze odpowiedzialność za
poprawność pracy istniejącego agregatu ko generacyjnego.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja wentylacji pomieszczeń w obiekcie 26 została
wykonana z myślą o zabudowie docelowo 2ch generatorów lub określenie minimalnego zakresu
prac do wykonania w ramach zadania.
Odpowiedź 5
W ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Czechowice-Dziedzice” zostało
wybudowane pomieszczenie kogeneracji wraz z zabudową jednego agregatu kogeneracyjnego.
Zarówno pomieszczenie jak i instalacje (króćce podłączeniowe, otwory montażowe itp.) zostały
wykonane dla dwóch agregatów. Zamawiający nie określa minimalnego zakresu prac do wykonania
dla instalacji wentylacji pomieszczeń. Wykonawca może ocenić zakres niezbędnych prac w
przedmiotowym zakresie podczas wizji lokalnej w terenie.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia są prace związane z koniecznością
dostosowania istniejącej kotłowni do włączenia dodatkowego kogeneratora.
Odpowiedź 6
Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: Wykonawca ma "przewidzieć
ewentualną modernizację lub przebudowę układu kotłowego w związku ze zwiększeniem się emisji
ciepła".
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych okresie gwarancji są po
stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem e) strony 25 PFU lub ewentualnie jakich materiałów
szybkozużywających w okresie gwarancji ten zapis nie obejmuje.
Odpowiedź 7
Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: „W okresie gwarancji Wykonawca
winien dokonywać wszystkich przeglądów przewidzianych w DTR. Zarówno koszt niezbędnych
przeglądów jak i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji winny odbywać się
bezpłatnie”. W ramach gwarancji Wykonawca ma zapewnić na własny koszt wszystkie materiały
eksploatacyjne.
Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie czy, w przypadku gdy Wykonawca w ofercie zaproponuje okres rękojmi
dłuższy niż 36 miesięcy kto ponosi koszty ewentualnych remontów częściowych lub kapitalnych
generatora wynikających z liczby przepracowanych w tym okresie mth.
Odpowiedź 8
Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: „W okresie gwarancji Wykonawca
winien dokonywać wszystkich przeglądów przewidzianych w DTR. Zarówno koszt niezbędnych
przeglądów jak i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji winny odbywać się
bezpłatnie”. W ramach gwarancji Wykonawca ma zapewnić na własny koszt wszystkie materiały
eksploatacyjne.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie czy istniejące instalacje technologiczne oraz system sterowania jest na
gwarancji.
Odpowiedź 9
Zamawiający informuje, że cała oczyszczalnia ścieków, w tym istniejący agregat kogeneracyjny wraz z
rozdzielnicami, AKPiA jest na gwarancji do dnia 30.12.2017 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.

