Nr sprawy 1/2011 r
Rypin, 2011-05-10

Do wszystkich oferentów nr postępowania : 1/2011

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na
źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz
modernizacja sieci i węzłów cieplnych".

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rypinie, działając zgodnie z art. 38 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 i Nr 161, poz. 1078) odpowiada na zapytania, w postępowaniu j.w.
ZAPYTANIA.
Pytanie nr 1

Na stronie 2 SIWZ, w pkt. III Zamawiający zapisał:
„W skład tego układu wchodzid będą dwa (lub więcej) generatory prądotwórcze o mocy
całkowitej ok. 9,422 MWt, opalane gazem ziemnym”. Taki sam zapis pojawia się w projekcie
wykonawczym, w dokumencie „Opis technologii” na stronie 4. Jednocześnie na stronie nr 5
ww. „Opisu technologii” projektu wykonawczego Projektant zapisał, ze silniki będą miały
moc 2,134 MWt każdy. Co dla przewidywanych dwóch silników daje 4,268 MWt. Prosimy o
wyjaśnienie która wartośd jest prawidłowa w odniesieniu do mocy termicznej: łącznie 9,422
MWt czy łącznie 4,268 MWt.
Pytanie nr 2

Prosimy Projektanta o wskazanie jakich producentów silniki - brane pod uwagę podczas
projektowania – spełniają postawione w SIWZ minimalne wymogi w odniesieniu:
- do mocy min. 4 MWt łącznie,
- sprawności termicznej (min. 45,6%),
- sprawności elektrycznej (min. 42,5%)
Prosimy o wymienienie kilku producentów.
Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zawarte w załączniku nr 7 „Podstawowe wymagania techniczne
elektrociepłowni” parametry:
- mocy elektrycznej
min. 4 MWe
- sprawności cieplnej
min. 45,6%
- sprawności elektrycznej min. 42,5%
- sprawności całkowitej
min. 88%.
są jedynymi wymaganiami stawianymi silnikom i nie będą brane pod uwagę ich wymiary,
masa i inne elementy wskazane w dokumentacji projektowej

ODPOWIEDZI.
Ad zapytanie 1
Zapis na stronie 2 SIWZ, w pkt. III dotyczy mocy łącznej (tj. elektrycznej i cieplnej), natomiast

pozostałe przytoczone w pytaniu zapisy dotyczą mocy termicznej tj. cieplnej.
Ad zapytanie 2
Nie jest zadaniem Projektanta wskazywanie przykładowych producentów. W projekcie zostały
określone minimalne wymagania stawiane urządzeniom i na tej podstawie Oferent powinien
zaproponowad producenta, którego urządzenia będą spełniały powyższe wymagania.
Ad zapytanie 3

Parametry podane w załączniku nr 7 „Podstawowe wymagania techniczne elektrociepłowni”
dotyczą minimalnych wymagao stawianych projektowanym urządzeniom. Natomiast
przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji technicznej. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązao innych niż opisane w SIWZ (dokumentacji oraz
załącznikach) pod następującym warunkiem :
Wykonawca jest zobowiązany wykazad, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi
określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych, a ich
standard, jakośd i parametry techniczne nie są gorsze od tych, które określił Zamawiający w ww.
dokumentach.

