
Dębica, dnia 05.05.2010 r.

ZAPYTANIA  WRAZ  Z  WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy:  Przetarg  nieograniczony  na: „Budowę  nowego  układu  kogeneracyjnego
wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  do  wytwarzania  z  biogazu  energii
elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy – etap II”

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008

r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr

65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr

223, poz. 1778) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań

wraz z wyjaśnieniami poniżej.

1. Pytanie:  W obecnych warunkach gospodarczych na świecie nie ma żadnego producenta

gazowych zespołów prądotwórczych,  który  produkowałby samodzielnie silniki,  prądnice,

szafy  sterownicze  i  synchronizacji.  Jednocześnie  producentów  gazowych  zespołów

prądotwórczych, którzy samodzielnie projektują i produkują silniki na świecie jest zaledwie

kilku. Nawet najwięksi producenci przemysłowi nie konstruują od podstaw swoich urządzeń

lecz  korzystają  z  podzespołów  dostarczanych  przez  podwykonawców.  Podobnie  jest

z jednostkami prądotwórczymi,  większość producentów (również i  ci  najwięksi)  korzysta

z podzespołów wykonywanych przez inne firmy. Zatem pozostawienie zapisu: „Oferowana

jednostka  prądotwórcza  musi  zostać  w  całości  wykonana  wraz  z  kompletnym

oprzyrządowaniem (tj. silnik, prądnica, szafa sterowania oraz synchronizacji fabryce siecią

ZE,  linia  gazowa,  układ  wymienników  ciepła  na  spalinach,  tłumik  itd.)  w  fabryce

producenta,  który  samodzielnie  projektuje  oraz  produkuje  silniki  pracujące  na  paliwie

gazowym.  Zamawiający  nie  dopuszcza,  aby  oferowana  jednostka  prądotwórcza  został

wykonany  u  producenta  jednostek  prądotwórczych,  który  samodzielnie  nie  zajmuje  się

konstruowaniem, wytwarzaniem silników przeznaczonych do pracy na biogazie.” w sposób

rażący  ograniczałoby  uczciwą  konkurencję,  co  jest  nie  zgodne  z  Art.  7  ust.  1  wyżej
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wymienionej  ustawy.  Czy  zatem,  aby  uniemożliwić  ograniczanie  uczciwej  konkurencji

Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu?

Odpowiedź:  Obecnie  na świecie  jest  co najmniej  kilku producentów silników gazowych

którzy samodzielnie budują moduły kogeneracyjne, zatem Zamawiający wymaga aby moduł

kogeneracyjny  został  w  całości  zmontowany  u  producenta  silnika  gazowego  który

samodzielnie projektuje oraz konstruuje jednostki kogeneracyjne. W związku z powyższym

zapis w SIWZ o treści „Oferowana jednostka prądotwórcza musi zostać w całości wykonana

wraz  z  kompletnym  oprzyrządowaniem  (tj.  silnik,  prądnica,  szafa  sterowania  oraz

synchronizacji siecią ZE, linia gazowa, układ wymienników ciepła na spalinach, tłumik itd.)

w fabryce producenta,  który samodzielnie projektuje  oraz produkuje silniki  pracujące na

paliwie  gazowym”,  nie  stanowi  ograniczenia  uczciwej  konkurencji,  lecz  wymaga  do

wykonawcy  dostarczenie  modułu  kogeneracyjnego  o  należytej  jakości  i  staranności

wykonania popartego doświadczeniem i  gwarancją producenta jednostki  kogeneracyjnej

udzieloną na kompletny wyrób.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pytanie:  Nie od dzisiaj wiadomo, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. Podobnie

jest w przypadku zespołów kogeneracyjnych. To, że producent wyprodukował 50 urządzeń

może  wcale  nie  oznaczać,  że  są  one  najwyższej  jakości.  Jakość  wykonanego  zespołu

kogeneracyjnego potwierdza przede wszystkim jego dyspozycyjność (dyspozycyjność jest to

suma czasu pracy urządzenia i czasu jego gotowość do pracy dzielona przez okres czasu,

wyrażana w procentach) w warunkach eksploatacyjnych, czyli ich ciągła, bezawaryjna praca

oraz szybki, skuteczny i kompetentny serwis. Czy Zamawiający potwierdza zatem, że zapis:

„Oferowany  moduł  kogeneracyjny  musi  pochodzić  od  producenta,  który  w  ostatnich

2 latach  wyprodukował,  co  najmniej  50  jednostek  kogeneracyjnych  z  silnikami

przeznaczonymi  do  pracy  na  biogazie",  należy  zastąpić  zapisem:  „Oferowany  moduł

kogeneracyjny musi pochodzić od producenta, który w ostatnich 3 latach wyprodukował,

co najmniej 5 jednostek kogeneracyjnych z silnikami przeznaczonymi do pracy na biogazie,

i potwierdzi,  że  jednostki  te  zostały  wykonane  i  są  serwisowane  w  sposób  należyty".

Potwierdzeniem prawidłowej pracy tych jednostek byłyby referencje, co stanowi najlepsze

potwierdzenie jakości produkowanych zespołów kogenerecyjnych oraz ich niezawodność

w okresie  eksploatacji.  W ten sposób Zamawiający  będzie  miał  pewność,  że  producent

zespołów kogeneracyjnych produkuje najwyższej jakości urządzenia.

Odpowiedź: W  interesie  Zamawiającego  leży  aby  jednostka  kogeneracyjna  została

dostarczona  w całości  od  producenta  który  posiada  stosowną wiedzę  i  doświadczenie,

dlatego  też  Zamawiający  wymaga  aby  dostarczona  jednostka  kogeneracyjna  nie  była

rozwiązaniem  prototypowym.  Zamawiający  podtrzymuje  zapis  w  SIWZ  o  treści:

„Oferowany  moduł  kogeneracyjny  musi  pochodzić  od  producenta,  który  w  ostatnich  2
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latach  wyprodukował  co  najmniej  50   jednostek  kogeneracyjnych  z  silnikami

przeznaczonymi do pracy na biogazie”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.  Pytanie:   W  związku  z  ogłoszeniem  z  dnia  19.04.2010  r.  dotyczącym  zamówienia

publicznego  na  realizację  zadania:  „Budowa  nowego  układu  kogeneracyjnego  wraz

z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na

terenie  Oczyszczalni  Ścieków  w  Dębicy  –  etap  II”,  zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą

o przesunięcie terminu składania ofert  do dnia 18.05.2010 r.  Naszą prośbę motywujemy

chęcią przygotowania dla Państwa rzetelnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy  ogłoszenia o zamówieniu i  SIWZ – termin

składania ofert pozostaje bez zmian tj. 11.05.2010 r. godz. 10:00.

Zatwierdzam:

Prezes  Zarządu
 Jacek  Gil

Z-ca  Prezesa  Zarządu
Tomasz  Gawlik
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