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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 23 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań dotyczących OC Wykonawcy na kwotę 8 000 000,00 PLN? 

Odpowiedź: 

Zmienia się punkt 4.4.1 SIWZ na:  

4.4.1  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 

mniejszą niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych). Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższego 

warunku poprzez kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu ubezpieczenia firmy od ryzyka 

związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 24 

Czy intencją zamawiającego jest aby serwis gwarancyjny obejmował tylko i wyłącznie zakres prac związanych  

z silnikiem, czy całej nowobudowanej elektrociepłowni gazowej.  

Odpowiedź: 

Serwis gwarancyjny będzie obejmował prace w obrębie całego układu kogeneracyjnego, czyli całej 

elektrociepłowni. 

 

Pytanie nr 25 

Dla celów rzetelnego porównania ofert potencjalnych Wykonawców prosimy aby zakres rzeczowy prac 

serwisowych w okresie gwarancji obejmował tylko i wyłącznie prace związane z serwisowaniem silnika. Zapis z 

umowy serwisowej par. 1 pkt 2 obliguję Wykonawcę do ponoszenia kosztów przeglądów gwarancyjnych oraz 

kosztów eksploatacyjnych całego układu kogeneracyjnego. W szczególności ponoszenie kosztów 

eksploatacyjnych stwarza duże ryzyko dla Wykonawcy. Przykładowo wymiana filtrów powietrza zależna jest od 

warunków panujących na terenie instalacji na które Wykonawca nie ma wpływu.    

Odpowiedź: 

W okresie gwarancji, koszty okresowej wymiany filtrów powietrza pozostają po stronie Wykonawcy. 



  

 

 
 

 
Celsium serwis Sp. z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna   
ul. 11 Listopada 7 

 

 
www.celsiumserwis.pl 
tel: 41 252 89 80   
email: celsiumserwis@celsiumserwis.pl 

 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy  
KRS  0000266091 | NIP 663-180-21-08 | REGON 260120872            
kapitał zakładowy 100 000 złotych 

 
 

 

Pytanie nr 26 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 21 z dnia 11.04 prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający 

oczekuje potwierdzenia spełnienia wymogu posiadania autoryzacji producenta urządzenia na wykonywanie 

czynności serwisowych.  

Odpowiedź: 

Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat autoryzacyjny potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym 

przedstawicielem producenta oferowanego urządzenia na wykonywanie czynności serwisowych. 

 

Pytanie nr 27 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  udostępnienie  projektu  budowlanego  na  podstawie  którego wydane zostało 

pozwolenie na budowę NR 168/2018..  

Odpowiedź: 

Projekt budowlany został załączony w dniu 08.04.2019 r. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wymagana  przez  Zamawiającego  zabudowa  kontenerowa,  w rozumieniu Prawa 

budowlanego musi być trwale związana z podłożem, a agregaty maja zostać posadowione bezpośrednio na 

płycie fundamentowej 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Całość instalacji powinna zostać wykonana 

w zabudowie kontenerowej, którą stanowić będą prefabrykowane budynki w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Nie wyrażamy zgody na zabudowę silników w kontenerach posadowionych na fundamencie. Montaż agregatu 

powinien być wykonany w sposób zgodny z zaleceniami producenta agregatu i wytycznymi projektanta. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy  o  wyjaśnienie  jaką  metodą  i  w  którym  miejscu  będzie  mierzona  sprawność elektryczna oraz cieplna 

układu kogeneracyjnego.  

Odpowiedź: 

Sprawność będzie określona na podstawie wskazań układów pomiarowych na zasadach określonych w punkcie 

3.2.2 ppkt 11) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 30 

Prosimy o podanie nr działki na której ma się znajdować układ kogeneracyjny. Czy dla tego terenu jest 

ustanowiony PZT?  

Odpowiedź: 

Wszystkie informacje znajdują się w projekcie budowlanym. Projekt budowlany został załączony w dniu 

08.04.2019 r. 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania filtrów w układzie wentylacji zespołów kogeneracyjnych, ze 

względu na znajdujący się w pobliżu skład węgla.  

Odpowiedź: 

Montaż agregatu powinien być wykonany w sposób zgodny z zaleceniami producenta agregatu i wytycznymi 

projektanta. To oni powinni określić konieczność zainstalowania filtrów w układach wentylacji. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  jest  w  stanie  uzyskać  zmianę  warunków przyłączeniowych do sieci 

gazowej.  Zadeklarowana wartość 5750 kW  zawartych w paliwie pozwoli  na  uzyskanie  tylko  2357kWe  mocy  

elektrycznej  przy  minimalnej  wymaganej sprawności  41%  (bez  uwzględnienie  tolerancji).  W  przypadku  

przekroczeń  zużycia  gazu Zamawiający będzie narażony na kary ze strony PSG.  

Odpowiedź: 

W razie potrzeby Zamawiający wystąpi o zmianę warunków przyłączeniowych do PSG. 

 

Pytanie nr 33 

Dotyczy §2 pkt. 2 Umowy: Prosimy o doprecyzowaniu ilu osób i z jakich branż, wykonujących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie będzie wymagał Zamawiający?   

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Prawa budowlanego. 

 

Pytanie nr 34 

Dotyczy §2 pkt. 17 Umowy: Czy Wymagana przeszkolenie pracowników Zamawiającego ma się odbyć 

jednorazowo?  

Odpowiedź: 

Przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

elektrociepłowni odbędzie się jednorazowo w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 
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Pytanie nr 35 

Dotyczy §3 pkt. 1 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisów niniejszego punktu na:   

 „Parametry gwarantowane są to wszystkie parametry, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w 

warunkach normalnej i prawidłowej eksploatacji, przy 100% obciążeniu. Wszystkie  parametry  gwarantowane  

stanowią  wartości  rzeczywiste  jakie  muszą  być osiągane przez cały okres gwarancji oraz będą musiały zostać 

potwierdzone w czasie prób wykonywanych zgodnie z zapisami §2 ust. 2 pkt 11.”  

Odpowiedź: 

Zmienia się zapis §3 pkt. 1 Umowy na: 

„Parametry gwarantowane są to wszystkie parametry, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w 

warunkach normalnej i prawidłowej eksploatacji, przy 100% obciążeniu. Wszystkie  parametry  gwarantowane  

stanowią  wartości  rzeczywiste  jakie  muszą  być osiągane przez cały okres gwarancji oraz będą musiały zostać 

potwierdzone w czasie prób wykonywanych zgodnie z zapisami §2 ust. 2 pkt 11.” 

 

Pytanie nr 36 

Dotyczy §12 pkt. 1 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisów niniejszego punktu na:   

„Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu Umowy zawarł w cenie 

oferty, która została przyjęta jako wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie nr 37 

Dotyczy §13 Umowy: Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek 

niewłaściwej eksploatacji układu.    

Odpowiedź: 

Potwierdzamy 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy  §13  pkt.  7 Umowy:  Wnosimy  o  wykreślenie  niniejszego  punktu,  z  uwagi  na  fakt,  iż Wykonawca 

odpowiada gwarancyjnie za wykonane prace, zaś decyzje wydane przez organy administracji publicznej lub 

jednostki sektora finansów publicznych nakładające na  Zamawiającego  kary  finansowe  są  związane  z  

prowadzoną  działalnością  przez samego Zamawiającego i są jego ryzykiem.  

Odpowiedź: 

Zmienia się §13 pkt. 7 Umowy na: 
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W przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę trwających w okresie gwarancji i skutkujących 

nastąpieniem szkody w postaci wydania przez organy administracji publicznej lub jednostki sektora finansów 

publicznych decyzji nakładających na Zamawiającego kary finansowe, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

zapłaty. 

 

Pytanie nr 39 

Dotyczy §15 pkt. 2 Umowy: Wnosimy o wykreślenie niniejszego pkt.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie nr 40 

Dotyczy §15 pkt. 3 Umowy: Wnosimy o zmianę zapisów niniejszego punktu na:    

 „Jeżeli maksymalna kara umowna wynosząca 15% wartości umowy netto nie pokryje szkody,  strony  

upoważnione  są  do  dochodzenia  odszkodowania  wyrównawczego  na zasadach  ogólnych  określonych  w 

Kodeksie  Cywilnym  do  maksymalnie  do  wartości umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie nr 41 

Dotyczy §17  pkt. 1.1 Umowy: Wnosimy  o wykreślenie  niniejszego  pkt.  Zapis  ten  pozwala na odstąpienie od 

Umowy praktycznie w dowolnym momencie.  

Odpowiedź: 

Skreśla się §17  pkt. 1.1 Umowy. 

 

Pytanie nr 42 

Dotyczy §17 pkt. 1.2 Umowy: Wnosimy o zmianę niniejszego punktu na:  

„postawienia  w  stan  likwidacji  Wykonawcy  bądź  ogłoszenia  jego  upadłości  albo wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego na wniosek Wykonawcy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
Celsium serwis Sp. z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna   
ul. 11 Listopada 7 

 

 
www.celsiumserwis.pl 
tel: 41 252 89 80   
email: celsiumserwis@celsiumserwis.pl 

 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy  
KRS  0000266091 | NIP 663-180-21-08 | REGON 260120872            
kapitał zakładowy 100 000 złotych 

 
 

Pytanie nr 43 

Dotyczy §18 pkt. 1 Umowy: Wnosimy o zmianę niniejszego punktu na:  

„Strony mogą aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na 

etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron”. 

Odpowiedź: 

Zmienia się §18 pkt. 1 Umowy na: 

„Strony mogą aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na 

etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron z wyłączeniem §12 ust. 1  i 2 Umowy”. 

 

Pytanie nr 44 

Dotyczy §18 pkt. 3 Umowy: Wnosimy o zmianę niniejszego punktu na:  

 „Zmiany  o  których  mowa  powyżej  dopuszczone  będą  wyłącznie  pod  warunkiem akceptacji ich przez 

Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 

pod rygorem nieważności”  

Odpowiedź: 

Zmienia się §18 pkt. 3 Umowy na:  

„Zmiany  o  których  mowa  powyżej  dopuszczone  będą  wyłącznie  pod  warunkiem akceptacji ich przez 

Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 

pod rygorem nieważności” 

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli termin dostawy części będzie dłuższy niż 14 dni to czas  naprawy  będzie  

uzgadniany  indywidualnie  z  zachowaniem  gwarantowanej dyspozycyjności agregatu w ciągu roku. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy. 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o potwierdzenie, że autoryzacja producenta dotyczy tylko i wyłącznie agregatu gazowego, czyli silnika 

tłokowego wraz z prądnicą.  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy. 
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Pytanie nr 47 

Czy  dostawca  zespołu  kogeneracyjnego  (silnik  z  prądnicą)  powinien  posiadać autoryzację producenta Zespołu 

kogeneracyjnego ?   

Odpowiedź: 

Zgodnie z §1 Umowy serwisowej Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta urządzeń na wykonywanie 

czynności serwisowych. 

 

Pytanie nr 48 

Czy dostawca zespołu kogeneracyjnego (silnik z prądnicą) musi posiadać obowiązującą autoryzację producenta 

zespołu kogeneracyjnego do prowadzenia obsługi serwisowej remontów i napraw zespołów które dostarcza do 

Zamawiającego ? Czy prowadzenie w/w  prac  i  napraw  może  być  realizowane  przez  firmę  nieposiadającą  

aktualnej autoryzacji serwisowej od producenta  zespołu kogeneracyjnego ? Czy w takiej sytuacji do Oferty 

należy dołączyć certyfikat autoryzacji producenta do prowadzenia serwisu ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §1 Umowy serwisowej Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta urządzeń na wykonywanie 

czynności serwisowych. Prosimy o dołączenie certyfikatu autoryzacji producenta do oferty. 

 

Pytanie nr 49 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań dotyczących obrotu rocznego na:  

"Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli obrót średnio-roczny w wysokości nie mniejszej 

niż 24 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych). W sytuacji składania oferty przez dwa lub 

więcej podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w celu spełnienia ww. warunku 

co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym"? 

Odpowiedź: 

Zmienia się punkt 4.2 SIWZ na: 

4.2 Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli obrót roczny w wysokości nie mniejszej niż  

24 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych). W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej 

podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w celu spełnienia ww. warunku co 

najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym. 
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Pytanie nr 50 

W  nawiązaniu  do  par  14  umowy  zwracamy  się  z  prośbą,  aby  w  okresie obowiązywania  umowy  Wykonawca  

miał  prawo  do  zmiany  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy z gotówki na gwarancję bankowa lub 

ubezpieczeniową  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma prawo do zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zgodnie z paragrafem 14 ust. 2 

Umowy: zabezpieczenie może być wniesione w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej. Jednocześnie musi zostać spełniony warunek z punktu 4.7 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,  tj. Jeżeli zabezpieczenie będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ono 

gwarancją bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

 

Pytanie nr 51 

W nawiązaniu do par 14 umowy zwracamy się z prośbą, aby wykonawca mógł złożyć zabezpieczenie w  wysokości  

30%  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonani umowy.  Pozostała  część  byłaby  potrącana  z  

należności  przysługujących  Wykonawcy  z tytułu realizacji kontraktu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie nr 52 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w projekcie umowy w zakresie obniżenia wysokości kary za 

zatrudnianie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. Czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować, że 

nakładając karę na Wykonawcę jednocześnie zaakceptuje Podwykonawcę, którego wcześniej nie zgłosił 

Wykonawca,  i który już realizuje dla Wykonawcy prace związane z realizacją umowy, a wobec którego nie będzie 

żadnych innych przeciwskazań?   - § 15 pkt 1.1.5.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę oraz nie może zagwarantować, że zaakceptuje 

niezgłoszonego podwykonawcę. 

 

Pytanie nr 53 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w projekcie umowy w zakresie zmniejszenia procentowego 

poziomu kary za zastępcze dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia. Kara jest wygórowana, 



  

 

 
 

 
Celsium serwis Sp. z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna   
ul. 11 Listopada 7 

 

 
www.celsiumserwis.pl 
tel: 41 252 89 80   
email: celsiumserwis@celsiumserwis.pl 

 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy  
KRS  0000266091 | NIP 663-180-21-08 | REGON 260120872            
kapitał zakładowy 100 000 złotych 

 
 

liczona od kwoty brutto umowy i nie jest adekwatna do działań jakie musi podjąć Zamawiający w celu dokonania 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy - § 15 pkt 1.1.6.  

Odpowiedź: 

Zmienia się §15 ust. 1 pkt 1.1.6. Umowy na:  

1.1.6. za zastępcze dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 20% (dwadzieścia 

procent) wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, 

 

Pytanie nr 54 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w projekcie umowy w zakresie przyczyn odstąpienia od umowy 

jako zbyt ogólnikowych określonych w § 17 pkt 1.4. Prosimy o doprecyzowanie, że odstąpienie takie jest możliwe 

dopiero po pisemnym zapytaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczyny zaprzestania prowadzenia robót 

oraz po wskazaniu terminu do wyjaśnienia i wznowienia prac   oraz braku reakcji ze strony Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

W Zmienia się §17 ust. 1 pkt 1.4. Umowy na:  

1.4. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał prowadzenia robót bez 

uzasadnionych przyczyn przez co najmniej siedem dni roboczych, 

 

Pytanie nr 55 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w projekcie umowy w zakresie wprowadzenia zapisu o pisemnym 

poinformowaniu Wykonawcy o łamaniu przez niego przepisów oraz zasad BHP i/lub PPOŻ i podaniu terminu na 

naprawę zaistniałych nieprawidłowości - § 17 pkt 1.5.  

Odpowiedź: 

Zmienia się §17 ust. 1 pkt 1.5. Umowy na:  

1.5. trzykrotnego stwierdzenia łamania przez Wykonawcę przepisów oraz zasad BHP i/lub PPOŻ tego samego 

rodzaju, o którym zostanie każdorazowo poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

Pytanie nr 56 

Po czyjej stronie będą czynności obsługowe definiowane w przekazanej Zamawiającemu instrukcji eksploatacji 

instalacji kogeneracyjnej w okresie gwarancji.  

Odpowiedź: 

Po stronie Zamawiającego. 

 

 


