Nowy Sącz dn. 14 marca 2019 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/01/19
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę
prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.
(wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.),
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadania pn.:
„Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”.
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących
odpowiedzi na zapytania poszczególnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie nr 1
„Proszę podać nazwę producenta systemu SCADA, który będzie zainstalowany dla istniejących kotłów i jaki
będzie używany kontroler? Dodatkowo proszę wysłać schemat nowo zainstalowanego systemu sterowania?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje iż producentem systemu SCADA jest firma Wonderware Platforma Systemowa.
Do obsługi zespołu kotłowni używane są kontrolery Ge Rx3i. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na
serwerach, a dostęp do wizualizacji będzie możliwy za pomocą dwóch stacji klienckich zlokalizowanych na
Sterowni Millenium I i Millenium II.
Pytanie nr 2
„W SIWZ jest zapis: „Instalacja paliwa musi umożliwić pomiar rzeczywistego strumienia biomasy
podawanego do paleniska. Układ podawania paliwa musi być ujęty wizualizacją na stacji monitoringu”.
Po analizie projektu zgłoszonego do przetargu nie znaleźliśmy podanych żadnych technicznych rozwiązań
dla instalacji systemu ważenia. Zgodnie z europejską praktyką w dziedzinie biopaliw, instalacja chwilowych
wag w systemie zaopatrzenia w paliwo znacznie zwiększa koszt projektu, zmniejsza niezawodność systemu
zasilania paliwem i jest obowiązkowa do użycia tylko, jeżeli jest wymagany przez krajową bazę regulacyjną
luz z jednego magazynu paliwa są dostarczane do kilka kotłów. Na podstawie powyższych argumentów
sugerujemy wykorzystanie istniejących wag samochodowych i rezygnację z chwilowego urządzenia
pomiarowego.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający rezygnuje z wymogu pomiaru rzeczywistego strumienia biomasy podawanego do paleniska.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia –
zał. nr 2 do SIWZ w ten sposób, że w punkcie 3.3.3 skreślone zostaje zdanie „Instalacja podawania paliwa
musi umożliwić pomiar rzeczywistego strumienia biomasy podawanego do paleniska w sposób masowy lub
objętościowy.”.
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Pytanie nr 3
„Specyfikacje techniczne wskazują, że wysokość komina wynosi min 16 m, średnica min d800 mm, co
umożliwia Wykonawcom zaoferowanie minimalnego komina, aby wpłynąć na cenę i jej punktację. Proszę
wyjaśnić, czy zmiana wysokości komina i zmiany kosztów produkcji podczas procesu projektowania
skorygują i ponownie obliczą cenę Wykonawcy i odpowiednio zmienią klauzule umowy. Jeśli nie, proszę
określić szczegółowe wymagania dotyczące wysokości i średnicy komina?”
Odpowiedź Zamawiającego
W projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ jest określony przez projektanta komin
o wysokości 16 m i średnicy 0,8 m. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań o mniejszych wymiarach. Jeżeli
z przyjętej przez Wykonawcę technologii miały by wynikać większe wymiary to należy uwzględnić w ofercie
wszystkie koszty z tym związane.
Z decyzji RDOŚ znak: ST-II.4207.56.2017.GK stanowiącej załącznik do pisma nie wynika konieczność
zastosowania komina o określonej wysokości.
Pytanie nr 4
„Proszę o podanie SWIFT kodu. Potrzebujemy tego kodu do wpłaty wadium.”
Odpowiedź Zamawiającego
Numer IBAN rachunku: PL36 1240 4748 1111 0000 4871 1885
Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW
Pytanie nr 5
„Proszę dopracować szczegóły pojemnika na popiół. Warunki danych: kubatura i wymiary są ze sobą
sprzeczne. Jakiego parametru należy użyć przy wyborze kontenera?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje iż, w pkt. 3.3.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ
"Kontener na popiół" opisał parametry odnośnie kontenerów na popiół i je podtrzymuje.
Pytanie nr 6
„Nasza firma zamierza złożyć propozycję „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”, numer
sprawy: NZP/TRI/Z/01/19. Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją i zakresem określonych w niej
prac uważamy, że nie będziemy w stanie przygotować wniosku/oferty na termin składania ofert do dnia
27-03-2019, dlatego prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do 12 kwietnia 2019 r. z powyższego
powodu.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje termin otwarcia ofert podany w SWIZ.
Pytanie nr 7
„Firmie ……………….. bardzo zależy na złożeniu oferty na powyższe postępowanie. Z uwagi na procedury
wewnętrzne wprowadzone w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych przez firmę ………….,
w obecnym terminie tj. 27.03.2019 nie jesteśmy w stanie przygotować oferty na ten projekt. Zwracam się
z uprzejmą prośba o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 24.04.2019 r.”
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje termin otwarcia ofert podany w SWIZ.
Pytanie nr 8
„W punkcie 6g Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Inwestor wymaga referencji dla osób na
stanowisko kierownika robót sanitarnych, kierownika robót budowlanych oraz kierownika robót
elektrycznych zdobytych na realizacji projektów polegających na budowie kotłów na biomasę. Wydaje się
to nieuzasadnione dla tych stanowisk. Osoba która pełniła takie funkcje na projektach energetycznych będzie
posiadał wystarczające kwalifikacje dla tego projektu. Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:
„Osoba ta musi posiadać „referencje” podmiotu, na rzecz którego pełniła funkcję kierownika robót na
budowie kotła na biomasę instalacji energetycznych.””
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie doświadczenia w/w osób określone w SWIZ, oraz wyjaśnia
iż dla kierownika robót elektrycznych zgodnie z zapisami SIWZ nie jest wymagane doświadczenie zdobyte
na budowie kotłów na biomasę.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę
w nin. postępowaniu.
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