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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy 

ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej” (numer postępowania: CELSIUM SERWIS-03/2019/KS) 

 

Pytanie nr 1 

Silniki wszystkich producentów osiągają w kolejnych latach gorsze parametry niż podczas rozruchy zgodnie  

z krzywą degradacji. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku uzyskania wartości sprawności elektrycznej 

podczas ruchu próbnego zgodnie z deklaracją podczas pomiarów w kolejnych latach wykonawca będzie mógł 

skorzystać z krzywej degradacji(osiągnięcie identycznej sprawności elektrycznej podczas ruchu próbnego i po 6 

latach eksploatacji nie jest możliwe) 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że silnik w momencie rozruchu jak również przez cały okres gwarancji  będzie osiągał 

sprawność elektryczną nie mniejszą niż sprawność zagwarantowana przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, że sprawność elektryczna określona będzie na podstawie wskazań liczników bez 

możliwości zastosowania normy ISO 3046-1. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że sprawność będzie określona na podstawie wskazań układów pomiarowych zgodnie  

z punktem 3.2.2 ppkt 11) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 3 

W przypadku poważniejszych awarii termin dostawy części zamiennych może być dłuższy niż 14 dni. Proszę o 

potwierdzenie, że kary wymienione w umowie serwisowej będą naliczane jedynie w przypadku jeśli silnik nie 

osiągnie gwarantowanej dyspozycyjności. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy. W takim przypadku kary będą naliczane za niedotrzymanie gwarantowanej dyspozycyjności  

rocznej. 
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Pytanie nr 4 

Jakie jest wymagane przez Państwa napięcie generatora? 

Odpowiedź: 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej musi nastąpić na napięciu zgodnym z warunkami przyłączeniowymi 

do sieci elektroenergetycznej. Natomiast napięcie generatora oraz odpowiednie transformatory zostaną 

dobrane przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę remontu 

kapitalnego (sztuk 2). 

Odpowiedź: 

Za potwierdzenie wykonywania prac serwisowych Zamawiający uzna za wystarczające również referencje 

potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę remontu kapitalnego (w ilości dwóch sztuk) na silnikach o mocy 

elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW. 

 

Pytanie nr 6 

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga sprawność elektryczna (parametr gwarantowany) jednostki 

kogeneracyjnej była nie mniejsza niż 41% z zastrzeżeniem, że „Parametry gwarantowane są to wszystkie 

parametry, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w warunkach normalnej eksploatacji, przy 100% 

obciążeniu.” Ponadto Emisja NOx (parametr gwarantowany) nie może być większa niż referencyjna (95 mg/m3) 

przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych. Zamawiający wskazuje także sprawność elektryczną 

referencyjną (44,1 %). 

Taki rząd wielkości sprawności elektrycznej to sprawność tak zwana katalogowa podawana zgodnie z 

odpowiednimi norami ISO uwzględniającymi tolerancję na zużycie paliwa przez silniki gazowe (+5%) oraz poziom 

emisji NOx 500 mg/m3 przy zawartości 5% tlenu w gazach odlotowych. W związku z powyższym osiągnięcie 

sprawności elektrycznej gwarantowanej na poziomie wymaganego minimum (41%)jest dla większości 

dostępnych na rynku agregatów niemożliwe (osiągalne tylko teoretycznie). 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymaganego parametru sprawności gwarantowanej. Proponujemy 

poziomom 40%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  obniżenie sprawności elektrycznej.   
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Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wybudowania układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 

trzech silników gazowych o różnej mocy elektrycznej oraz różnej mocy cieplnej ale o łącznej mocy elektrycznej i 

łącznej mocy cieplnej zgodnie z wymogami Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższą modyfikację w treści SIWZ. Zamawiający  podtrzymuje  

dotychczasowe  zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 8 

Zamawiający wymaga aby moc elektryczna każdego z dwóch agregatów była nie mniejsza niż 2,45 MW przy 

100% obciążenia (może być większa o max. 20% przy max. parametrach wody sieciowej 90/70oC.) 

Celem zwiększania konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o obniżenie powyższego wymogu do 

poziomu  2,30 MW przy 100% obciążenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższą modyfikację w treści SIWZ. Zamawiający  podtrzymuje  

dotychczasowe  zapisy SIWZ w tym zakresie. 


