
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 01/B/2010 NA DOSTAWĘ I 
MONTAŻ MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU 

„BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1,36 MW W MEŁNIE – 
ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE-
NIA DO PRZETARGU NR 01/B/2010.

1. Zamawiający zmienia treść cytowanego SIWZ w ten sposób, że wykreśla w ca-
łości 
Punkt X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

2. Zamawiający zmienia treść SIWZ w taki sposób, że Załącznik nr 7 do SIWZ

„SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA REALIZACJI 
INWESTYCJI I ODBIORU ROBÓT” pkt 3.3.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.3.1.Parametry sprawności i mocy przy trybie pracy ciągłej:

a)  dla każdego z modułów kogeneracyjnych:

 Moc znamionowa elektryczna ciągła: 340 - 440 kW 

 Moc znamionowa cieplna ciągła (temp. 90/70ºC): 370 - 480 kW 

 Sprawność produkcji energii elektrycznej: minimum 39,0%

 Sprawność produkcji energii cieplnej: minimum  42,0%

 zdolność do pracy w sposób ciągły z obciążeniem od 50% do 100% mocy 

znamionowej,”

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści dokumentu w zakresie „Sprawności 

produkcji energii elektrycznej” w taki sposób, że ma ona wartość minimalną 

wynoszącą 39,0%.

3. Zamawiający zmienia treść SIWZ w taki sposób, że punkt VII ppkt 2) otrzymuje  

następujące brzmienie:

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub 
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. 
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy 
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

 a) wykonał w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępow-
ania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-
szy - w tym okresie, następujące usługi i roboty:
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 dla dwóch obiektów dokumentację techniczną systemu kogeneracyjnego. 

Wykonawca dostarczył i uruchomił system kogeneracyjny wg w/w 

dokumentacji.

 dla dwóch obiektów system kogeneracyjny pracujący na paliwie gazowym, 

którego wartość zadania wyniosła minimum 2 500 000,00 zł netto.

 dostarczył i uruchomił dwie jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej 

minimum 340 kW pracujących na paliwie gazowym. 

 Dostarczył i uruchomił system kogeneracyjny o łącznej mocy elektrycznej  

minimum 1,3 MW+/- 10 %

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są  

przedłożyć wykaz wykonanych usług i robót (w Wykazie robót i usług wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie  

przedstawiają oni razem jeden wykaz wykonanych usług).

 b)Wykonawca posiada kadrę techniczną i kierowniczą zdolną do wykonania 
przedmiotowego zadania, spełniającą co najmniej następujące wymagania: 

Lp.
Stanowisko

(funkcja)

 Minimalne wykształcenie / uprawnienia / 

doświadczenie

min. 

liczba 

osób

min. staż od 

dnia 

uzyskania 

uprawnień

1 2 3 4 5
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1
Kierownik robót

Branża technologiczna

 posiada uprawnienia upoważniające do 

kierowania budową lub robotami w zakresie 

specjalności: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, 

wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne, 

 w ciągu ostatnich 2 lat kierował realizacją 

min. 2 zamówień w zakres których 

wchodziły systemy kogeneracyjne

1 5 lat

2
Kierownik robót

branża elektryczna

 posiada uprawnienia do kierowania budową lub 

robotami w zakresie specjalności: sieci, instalacje 

i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

  w ciągu ostatnich 2 lat kierował realizacją 

min. 2 zamówień w zakres których 

wchodziły systemy kogeneracyjne

1 5 lat

3

Projektant 

sporz.proj.sieci 

inst.elektr.elektr

 posiada uprawnienia do sporządzania projektów 

w zakresie: sieci, instalacje i urządzenia 

elektryczne i elektroenergetyczne

1

5 lat

4
Projektant  branży 

konstrukcyjnej

 posiada uprawnienia do sporządzania projektów 

w zakresie: konstrukcyjno-budowlane
1

5 lat

5
Projektant  branży 
sanitarnej,  gazowej

 posiada uprawnienia do sporządzania projektów 

w zakresie: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, 

wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne,

1

5 lat

Uwaga: zapis ten nie oznacza, że zamawiający wymaga aby wykonawca 
posiadał pięć osób z wymaganymi uprawnieniami, lecz by kadra techniczna i 
kierownicza, którą dysponuje posiadała wszystkie z wymaganych uprawnień, tj. 
jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć: wykaz personelu (według załącznika nr 

6) przeznaczonych do sprawowania odpowiednich funkcji (lub 

przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 

dysponował, złożone w formie oświadczenia) wraz z kopiami 

aktualnych uprawnień budowlanych i kopiami zaświadczeń 

potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
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zawodowego, oraz informacjami na temat wymaganych przez 

Zamawiającego niezbędnych kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i 

doświadczenia osób, które będą wykonywać zamówienie, (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  

niniejszego zamówienia wykaz osób Wykonawcy wypełniają wspólnie).
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	„SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA REALIZACJI INWESTYCJI I ODBIORU ROBÓT” pkt 3.3.1 otrzymuje następujące brzmienie:

