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Wyjaśnienie 4            

              Łomża, dnia 06.07.2018r. 

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 zmianie ulega: 

a) Zaproszenie do składania ofert SIWZ,  które w rozdziale 7 przyjmuje nowe brzmienie: 

 „7. Wizja lokalna 

Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, powinien odbyć wizję 
lokalną na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży, ul. Ciepła 16 w celu wyeliminowania błędów 
ofertowych wynikających z braku informacji odnośnie stanu istniejącego nie zawartego w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z nieprzeprowadzeniem wizji 
lokalnej, mającym wpływ na braki bądź błędy w złożonej przez siebie ofercie.” 

b) Zaproszenie do składania ofert SIWZ, które w pkt. 10.2 ppkt 10.2.20 przyjmuje nowe brzmienie: 

„a) Formularz ofertowy, 

  b) Kosztorys ofertowy obejmujący: 

 branżę sanitarną, 

 branżę elektryczną i AKPiA, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę technologiczną, 

 prace projektowe, 

 prace przygotowawcze i zagospodarowanie terenu, 

 rozruch, uruchomienie, przeprowadzenie Prób Końcowych, szkolenie załogi Zamawiającego, 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 

W przedstawionych powyżej głównych elementach kosztorysu ofertowego należy wyspecyfikować 
ich podstawowe części zgodne z Załącznikiem nr. 1A do formularza ofertowego i rozdziałem II pkt. 1 
i pkt. 2. Szczegółowego opisu wymagań Zamawiającego stanowiącego załącznik nr. 2 do SIWZ. 
Powyższy kosztorys ma mieć charakter ogólny i informacyjny z podaniem:  

 stawek roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia głównych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z 
ich cenami jednostkowymi; 

Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 

UWAGA: 

Oferent, który wygra przetarg, dostarczy Zamawiającemu przed dniem podpisania Umowy 
szczegółowy kosztorys kompleksowego wykonania robót, wykonany z uwzględnieniem 
uwarunkowań zawartych w SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ, 
szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ i aktualnych 
uwarunkowań na terenie przyszłej budowy. Kosztorys będzie zawierał: 

 stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 
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 zestawienia szczegółowych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) 
wraz z ich cenami jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej stanowić będzie podstawę do 
obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami 
częściowymi. Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 50% kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

c) formularz cenowy – załącznik nr. 1A do SIWZ, 

d) formularz technologiczny – załącznik nr. 1B do SIWZ, 

e) harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń 
oraz prac projektowych i budowlanych, 

f)  opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich etapach 
realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności: 

 opis proponowanej technologii w nawiązaniu do załącznika nr 1B do SIWZ, 

 zestawienie głównych urządzeń, 

 schemat technologiczny i rysunki instalacji, 

 opis działania. 

g) dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką 
podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, 
zakresów i producentów urządzeń, charakterystyka sprawności kotła w funkcji mocy cieplnej 
oraz wilgotności paliwa, charakterystykę mocy cieplnej ekonomizera w funkcji temperatury 
powrotnej wody sieciowej i wilgotności paliwa tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów 
serwisowych w okresie gwarancyjnym z podaniem: 

 terminu ich wykonywania (godzinowy odstęp pracy instalacji pomiędzy przeglądami), 

 zakresu wykonywanych czynności podczas przeglądów serwisowych, 

h) oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ, 

i) oświadczenie – załącznik nr 8 do SIWZ.” 

c) Wykaz załączników do Zaproszenia do składania ofert SIWZ, który przyjmuje nowe brzmienie: 

“Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 

2. Formularz cenowy – Załącznik Nr 1A. 

3. Formularz technologiczny – Załącznik Nr 1B. 

4. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego – Załącznik Nr 2. 

5. Schemat technologiczny pracy kotłowni – Załącznik nr 2A 

6. Wykaz opracowanych dokumentacji projektowych – Załącznik Nr 4. 

7. Wykaz kadry technicznej Oferenta odpowiedzialnej za realizację zamówienia – Załącznik Nr 5. 

8. Umowa – projekt – Załącznik Nr 6. 

9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie prac projektowych i budowlanych 
obiektów biomasowych– Załącznik Nr 7 

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją i zgoda na przeprowadzenie 

przez Zamawiającego kontroli zdolności produkcyjnych i technicznych – Załącznik Nr 8. 

11. Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 9. 

12. Dokumenty formalno – prawne i techniczne  I etapu inwestycji biomasowej – Załącznik Nr 
10.” 

d) Ogłoszenie o zamówieniu, które w pkt. 4.3 ppkt. 2) lit.t  przyjmuje nowe brzmienie: 

 „-Formularz ofertowy, 

- Kosztorys ofertowy obejmujący: 

 branżę sanitarną, 
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 branżę elektryczną i AKPiA, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę technologiczną, 

 prace projektowe, 

 prace przygotowawcze i zagospodarowanie terenu, 

 rozruch, uruchomienie, przeprowadzenie Prób Końcowych, szkolenie załogi Zamawiającego, 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 

W przedstawionych powyżej głównych elementach kosztorysu ofertowego należy wyspecyfikować 
ich podstawowe części zgodne z Załącznikiem nr. 1A do formularza ofertowego i rozdziałem II pkt. 1 
i pkt. 2. Szczegółowego opisu wymagań Zamawiającego stanowiącego załącznik nr. 2 do SIWZ. 
Powyższy kosztorys ma mieć charakter ogólny i informacyjny z podaniem:  

 stawek roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia głównych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z 
ich cenami jednostkowymi; 

Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 

UWAGA: 

Oferent, który wygra przetarg, dostarczy Zamawiającemu przed dniem podpisania Umowy 
szczegółowy kosztorys kompleksowego wykonania robót, wykonany z uwzględnieniem 
uwarunkowań zawartych w SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ, 
szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ i aktualnych 
uwarunkowań na terenie przyszłej budowy. Kosztorys będzie zawierał: 

 stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia szczegółowych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) 
wraz z ich cenami jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej stanowić będzie podstawę do 
obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami 
częściowymi. Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 50% kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

- formularz cenowy – załącznik nr. 1A do SIWZ, 

- formularz technologiczny – załącznik nr. 1B do SIWZ, 

- harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń 
oraz prac projektowych i budowlanych, 

- opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań – na wszystkich etapach 
realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności: 

 opis proponowanej technologii w nawiązaniu do załącznika nr 1B do SIWZ, 

 zestawienie głównych urządzeń, 

 schemat technologiczny i rysunki instalacji, 

 opis działania. 

- dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką 
podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, 
zakresów i producentów urządzeń, charakterystyka sprawności kotła w funkcji mocy cieplnej oraz 
wilgotności paliwa, charakterystykę mocy cieplnej ekonomizera w funkcji temperatury powrotnej 
wody sieciowej i wilgotności paliwa tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w 
okresie gwarancyjnym z podaniem: 

 terminu ich wykonywania (godzinowy odstęp pracy instalacji pomiędzy przeglądami), 

 zakresu wykonywanych czynności podczas przeglądów serwisowych. 
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- oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ. 

- oświadczenie – załącznik nr 8 do SIWZ.” 

 


