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Wyjaśnienie 8            

              Łomża, dnia 20.07.2018r. 

TEIR/PU/03/2018 

Dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 

MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania 

dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego, oraz czy Zamawiającemu służą 
uprawnienie do wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego i przysługują mu uprawnienia do 

wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych. 

2. Dot. umowy §1 ust. 2 pkt. d) i h) – Prosimy o określenie w posiadaniu jakich uzgodnień, opinii i 

sprawdzeń jest Zamawiający.  

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu: 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla układu 

kogeneracyjnego i układu z kotłem wodnym. 

 Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za Gospodarkę Wodną dla układu 

kogeneracyjnego i układu z kotłem wodnym. 

dla przedsięwzięć 

 „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem 

biomasy jako paliwa”. 

 „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 

wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. 

Powyższe dokumenty, dotyczące rozbudowy Ciepłowni Miejskiej o kocioł wodny, znajdują się w 

załączniku Nr 10 do SIWZ pn. „Dokumenty formalno-prawne i techniczne I etapu inwestycji 

biomasowej”. 

W dniu 22.06.2018r. na stronie BIP UM Łomża zostało umieszczone obwieszczenie o wszczętej 

procedurze nadania decyzji pozwolenie na budowę planowanej inwestycji na podstawie złożonego 

projektu budowlanego zamiennego. 

Ponadto, zgodnie z pkt. 3.3 Zaproszenia do składania ofert SIWZ, Zamawiający jest w trakcie uzyskania 

zamiennej decyzji pozwolenia na budowę obejmującej swym zakresem dwie inwestycje: 

 „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem 

biomasy jako paliwa.” 
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  „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 

wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.” 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję pozwolenie na budowę, która będzie dotyczyła dwóch 
inwestycji najpóźniej do 20.08.2018r.  

3. Dot. umowy §3 ust. 1 pkt f) – wnosimy o wykreślenie zapisu iż Przedmiot umowy należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji  przepisami, 

normami dyrektywami. Mogą być one inne niż w dniu złożenia oferty, a co za tym idzie zmiana tych 

przepisów  nie jest możliwa do określenia w momencie konstruowania ceny przez Oferenta. Nowe , 

nieobowiązujące na dzień złożenia oferty zapisy mogą generować dodatkowy koszt, niemożliwy do 

przewidzenia w chwili składania oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

4. Dot. umowy §4 ust. 1 zdanie drugie – wnosimy o wykreślenie zapisu „Dokonane przez 

Zamawiającego uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące 

konsekwencją określonych funkcji Inwestycji oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno - 

budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę przedmiotu umowy” lub jego 

modyfikację określającą w jakim zakresie Zamawiający może dokonać zmian np. zmiany do łącznej 

ich wartości 1% wynagrodzenia Wykonawcy nie będą uważane za zmianę przedmiotu Umowy. Po 

przekroczeniu wyżej wskazanego progu Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jeżeli takie będzie wynikać z dokonanych przez niego 

uszczegółowień, rozwinięć, modyfikacji dostarczonej dokumentacji … 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

5. Dot.  umowy §4 ust. 2 i §6 ust. 1 pkt a) – wnosimy o wykreślenie niniejszych zapisów lub określenie 

precyzyjne wszystkich interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

6. Dot. umowy §4 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie zapisów „Wykonawca wykona siłami własnymi”, 

ponieważ jest to niespójne z §16 , w którym umowa dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zmianie ulega §4 ust. 4 Umowy, który przyjmuje nowe brzmienie: 
„4. Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i 

likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi z zastrzeżeniem §16.” 

7. Dot. umowy §6 ust. 2 – Prosimy o przekazanie wewnętrznych przepisów obowiązujące w zakładzie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje:  

 Instrukcję Bezpiecznej Organizacji Pracy w Ciepłowni Miejskiej w Łomży – załącznik nr 1 do 
Wyjaśnienia 8, 

 Instrukcję BHP dla Wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla MPEC w Łomży Sp. z 
o.o. – załącznik nr 2 do Wyjaśnienia 8, 

 Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązująca na terenie Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży – załącznik nr 3 do Wyjaśnienia 8, 

8. Dot. umowy §7 ust. 2 – wnosimy o wykreślenie zapisu „Wykonanie robót dodatkowych nie objętych 

niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót 

będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 
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9. Dot. umowy §7 ust. 6 – prosimy o wprowadzeniu zapisu o możliwość cesji , za zgodą Zamawiającego 

na rzecz banku finansującego Wykonawcę. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji na rzecz banku finansującego. 

10.  Dot. umowy §12 ust. 1 b) wnosimy o usunięcie tego zapisu. Taki skutek (obniżenie wynagrodzenia) 

jest adekwatny dla wad nienadających się do usunięcia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

11. Dot. umowy  §22 – wnosimy o wykreślenie przesłanek  do odstąpienia typu „istotne błędy” lub 

„wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z umową” , ponieważ przesłanki do odstąpienia powinny być 

precyzyjne i doniosłe w skutkach. Powyższe podstawy takie nie są. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

12. Dot. umowy  §22 kropka 6 wnosimy o wykreślenie „opóźnia się”, ponieważ nie ma na to wpływu 

Wykonawca. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

13. Czy oferent może zaproponować inną technologię chłodzenia rusztu paleniska, która nie jest gorsza 

niż określona w projekcie technicznym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Oferenta technologii chłodzenia rusztu paleniska 
powietrzem pod warunkiem spełnienia warunków gwarancyjnych i dyspozycyjności rocznej pracy 
układu. 

14. Prosimy o uzupełnienie projektu budowlanego o brakujące fundamenty pod kanały spalin na 

odcinku pomiędzy wentylatorem spalin a kotłownią oraz pod konstrukcje wsporcze? Kanały na 

wskazanym odcinku posiadają kompensatory, a nie naniesiono podparć. Powyższe braki występują 

także na PZT, co wpływa na niekompletność projektu budowlanego. Czy Zamawiający przewiduje 

uzupełnienie projektu w swoim zakresie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia we własnym zakresie posiadanego projektu budowlanego o 
przedstawione powyżej elementy.  
Nie mniej, zgodnie z pkt. 3.11. Zaproszenia do składania ofert SIWZ „Wszelkie elementy niezbędne do 
osiągnięcia wymagań określonych w SIWZ nawet, jeśli takie elementy dostaw, prac i usług nie zostały 
wyraźnie wyszczególnione w zapisach ww. dokumentu, a są niezbędne dla zapewnienia właściwego 
funkcjonowania, odpowiedniej sprawności, stabilnej pracy oraz spełnienia wszelkich udzielonych przez 
wykonawcę gwarancji należy uwzględnić w ofercie.”  
Dokumentacja projektowa dołączona przez Zamawiającego jako załącznik do SIWZ, stanowi jej 
integralną część i zgodnie z powyższym w przypadku wystąpienia w niej braków, należy je w ofercie 
uwzględnić. Powyższe braki nie stanowią powodu skutkującego odmową wydania decyzji pozwolenie 
na budowę planowanych inwestycji.  

15. Czy Zamawiający dopuszcza inny niż podany w projekcie materiał rurociągu sprężonego powietrza 

np. stal ocynkowana? Czy możliwe jest inne połączenie rurociągów np. Macpress zamiast połączeń 

spawanych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę/Oferenta innego niż podany w projekcie 
budowlanym materiału rurociągu sprężonego powietrza pod warunkiem, że będzie on posiadał 
parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i użytkowe nie gorsze niż materiał wyspecyfikowany 
w dokumentacji projektowej (projekt budowlany).  
Zamawiający wymaga stosowania połączeń spawanych rurociągów. 

16. Prosimy o podanie dopuszczalnych obciążeń lub przyjętych w projekcie budowlanym obciążeń 

istniejącej konstrukcji budynku? Załączone ekspertyzy nie precyzują zakresu możliwych 

dodatkowych obciążeń konstrukcji budynku. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada danych na temat dopuszczalnych obciążeń istniejącej konstrukcji budynku. 
Istniejący budynek nie będzie przenosił obciążeń statycznych od projektowanych urządzeń i kanałów 
spalin. Kanały będą podparte na własnych fundamentach. 

17. Prosimy o przekazanie rysunku określającego zakres dróg do wykonania w ramach inwestycji w 

Etapie I. 

Odpowiedź: 
Etap I nie obejmuje odcinka drogi od rozwidlenia na wysokości placu żużlowego do istniejącego komina 
i utwardzonego odcinka na wysokości placu składowego odchodzącego od projektowanej drogi do 
projektowanego w Etapie II budynku kotłowni.  
Do Wyjaśnienia 7 Zamawiający dołączył załącznik nr 1 w którym dokonał wyszczególnienia elementów 
do wykonania w poszczególnych etapach (elementy zaznaczone na szaro – wykonanie w Etapie II) w 
tym również zakres dróg do wykonania w Etapie I.  

18. Zamawiający wymaga dyspozycyjności układu na poziomie 95%, natomiast w projekcie przyjęto 

zastosowanie 1 sprężarki. Czy należy przewidzieć sprężarkę rezerwową? 

Odpowiedź: 
Wykonawca/Oferent ma zapewnić dyspozycyjność układu na poziomie 95% i po jego stronie jest 
zastosowanie takich rozwiązań by tę wartość osiągnąć. 

19. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem technologicznym a projektem sanitarnym dot. 

zabezpieczenia ppoż. – czy transporter musi być wyposażony w system ppoż. czy też nad 

przenośnikiem ma być system zraszaczy? 

Odpowiedź: 
Podajnik/transporter paliwa ma być wyposażony instalację zraszającą (montowaną nad podajnikiem) – 
zgodnie z projektem sanitarnym.  

20. Jeśli transporter ma być wyposażony w system ppoż. czy Zamawiający wymaga systemu wodnego 

czy mgłowego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania systemu wodnego. 

21. Prosimy o potwierdzenie wskazanych w projekcie parametrów agregatu prądotwórczego                            

(P kalkulowane 180kW, prąd kalkulowany 320A). Czy dopuszcza się zastosowanie mniejszego 

agregatu z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie układu. 

Odpowiedź: 
Wymagane parametry agregatu prądotwórczego zostały wyspecyfikowane w rozdziale III pkt.5 
Szczegółowego opisu wymagań Zamawiającego stanowiącego załącznik nr.2 do SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania agregatu prądotwórczego o mniejszej mocy niż określona w 
przytoczonym powyżej punkcie. 

22. Kto – Zamawiający czy Wykonawca ponosi koszty mediów – woda, energia elektryczna, paliwo – w 

czasie rozruchu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający ponosi koszty mediów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i w czasie rozruchu: 
wody, energii elektrycznej oraz paliwa biomasowego. Doprowadzenie mediów niezbędnych na czas 
budowy leży po stronie i na koszt Wykonawcy. 

23. Czy Zamawiający wyraża zgodna zmianę treści punktu 19.1 na następującą: 

19.1.Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, wniósł jednorazowo zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym  terminem 

podpisania umowy w wysokości 5% ceny netto podanej w ofercie. Wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania należy zaokrąglić do pełnych złotych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na redukcję zabezpieczenia, dotyczącego okresu rękojmi poprzez 

modyfikację treści punktu 19.2 na następującą: 
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19.2.Strony ustalają, że zabezpieczenie, przewidziane w punkcie 19.1 stanowi zabezpieczenie 

zgodnego z umową  wykonania robót oraz zabezpieczenie umowy w okresie gwarancji i rękojmi i 

służy do pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych. Ze złożonego zabezpieczenia 

Zamawiający zwróci/zwolni, w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, 70% wniesionego zabezpieczenia. Pozostałe 30%, stanowiące zabezpieczenie umowy w 

okresie gwarancji i rękojmi, zostanie zwolnione najpóźniej po w 14 dni po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi. 

Standardowo w tego typu kontraktach wartość zabezpieczenia wynosi 5-10% wartości kontraktu 

netto. Spełnienie powyższego wymagania nie jest dla nas problemem ale wymagane 15% i to od 

wartości brutto znacząco podniesie wartość kontraktu nawet do 2% wartości całego kontraktu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

 
 
 
W załączeniu: 

1. Instrukcja Bezpiecznej Organizacji Pracy w Ciepłowni Miejskiej w Łomży – załącznik nr 1.  
2. Instrukcja BHP dla Wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla MPEC w Łomży Sp. z o.o. – 

załącznik nr 2. 
3. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązująca na terenie Ciepłowni Miejskiej w 

Łomży – załącznik nr 3. 
 


