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Szczecin, dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

Odpowiedzi na pytania – część V 

 

Zamawiający, SEC Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowe 4, 70-653 

Szczecin działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129), informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.:  

 

„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych 

współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w 

Barlinku i Myśliborzu.” 

 

Pytanie 60: 

Poproszę o interpretacje zapisów w zakresie wymogu mocy cieplnej i parametru +/- 5%. Czy 

wartość może zostać zwiększona o +/-15%? Podkreślono, że kwestia dotyczy wzrostu (nie 

zmniejszenia).  

Pytanie:  

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający zgadza się na rozszerzenie 

zakresu mocy cieplnej agregatów, które będą spełniały warunki postępowania do wartości od -

5% do +15% od wartości podanej w PFU z zastrzeżeniem, że moc elektryczna musi być mniejsza 

niż 1000 kWe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy zaproponowana przez 

niego jednostka nie będzie spełniała warunków przyłączenia do sieci gazowej, 

elektroenergetycznej lub ciepłowniczej Zamawiający na własny koszt i własnym staraniem uzyska 

aktualizację tych warunków. Ewentualna dopłata do opłaty przyłączeniowej pozostanie po stronie 

Zamawiającego. W związku z tą zmianą Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany do PFU w 

pkt. 2 w poz. 2 tabeli z podstawowymi wielkościami GUK w zadaniu I i II. 
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Pytanie 61: 

Pytanie dotyczy układu kogeneracyjnego, który zgodnie z zapisami pkt. 7.1 PFU nie powinien 

powstać wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego? Czy wskazany termin 

dotyczy całości czy tylko silnika i generatora? Czy dopuszczalna jest opcja, aby elementy 

wyprodukowane (nie dedykowane danemu postępowaniu), mogły mieć datę dłuższą niż 6 

miesięcy?  

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający informuje, że wymóg 

przedstawiony w pytaniu został opisany w pkt. 7.1. PFU i dotyczy on jedynie silnika i generatora 

wraz z osprzętem montowanym fabrycznie przez producenta.  

 

Pytanie 62: 

Poproszono o wydłużenie termin u składania ofert do 20 lutego 2022r.  

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dokona przedłużenia terminu składania 

ofert i zawiadomi o nowym terminie po opublikowaniu zmiany ogłoszenia.  

 

Pytanie 63:  

 

Zgodnie z załącznikiem 8a- wzór umowy odnośnie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji 

w Barlinku”. Paragraf 12 ustęp 1 punkt 1) podpunkt h) 

„za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 dotyczących 

usunięcia wady/usterki/awarii Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN” 

Powyższa kara dotycząca opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 jest sześciokrotnie 

wyższa niż była określona w pierwszej edycji niemniejszego przetargu. 

Wnosimy o obniżenie wysokości powyżej  kary  do poziomu maksymalnie 80 PLN 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane w 

pytaniu zmiany.  

 

Pytanie 64:  

 

Zgodnie z załącznikiem 8a- wzór umowy odnośnie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji 

w Myśliborzu”. Paragraf 12 ustęp 1 punkt 1) podpunkt h) 
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za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 dotyczących 

usunięcia wady/usterki/awarii Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 PLN 

Powyższa kara dotycząca opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 jest pięciokrotne 

wyższa niż była określona w pierwszej edycji niemniejszego przetargu. 

Wnosimy o obniżenie wysokości powyżej  kary  do poziomu maksymalnie 60 PLN 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane w 

pytaniu zmiany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 

 


