
 
 

 

 

 
108/020/19                                                             Poznań, 20.01.2021 r.                    

 
Wszyscy Wykonawcy/ 
Platforma zakupowa 

                                                                                                                                                                                                                      
Dotyczy: 108/020/19 przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na 
potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek 
Energetyczny”. 
 
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie  
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) 
dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie: 
 

1) Uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ poprzez dołączenie w 
folderze ZIP plików: 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
- mapa do celów projektowych; 
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych;  
- warunki energetyczne źródeł kogeneracyjnych; 
- warunki włączenia do sieci ciepłowniczej. 
 

2) Zmiany postanowień SIWZ poprzez usunięcie pkt. 15.4 o treści „Wykonawca zobowiązany jest do 
ustalenia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, najpóźniej na 2 dni przed 
zawarciem umowy zgodnie z punktem 2.3.8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania ustaleń odrębnym pismem.” 

3) Zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zmianę: 
 
Było: 
„Wykonawca przed podpisaniem umowy  przedstawi Harmonogram realizacji robót (wykres Ganta). 
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi plan serwisowy układu na podstawie  
harmonogramu przeglądów producenta silnika gazowego. Powinien zapewnić, że podstawowe 
przeglądy przeprowadzane będą z częstotliwością nie częściej niż 2000 motogodzin, a remont kapitalny 
agregatu przeprowadzony będzie po min 60 000 motogodzinach. Powyższe wymagania powinny zostać 
potwierdzone przez producenta jednostki kogeneracyjnej. 
Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów oferowanego agregatu kogeneracyjnego liczonego 
od dnia podpisania protokołu końcowego plan serwisu do remontu kapitalnego włącznie ze wskazaniem 
kosztu, zakresu, oraz czasookresów wykonywania poszczególnych przeglądów. 
 
Jest: 
„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, po podpisaniu umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu zamówienia. (wykres Ganta). 
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi plan serwisowy układu na podstawie  
harmonogramu przeglądów producenta silnika gazowego. Powinien zapewnić, że podstawowe 
przeglądy przeprowadzane będą z częstotliwością nie częściej niż 2000 motogodzin, a remont kapitalny 
agregatu przeprowadzony będzie po min 60 000 motogodzinach. Powyższe wymagania powinny zostać 
potwierdzone przez producenta jednostki kogeneracyjnej. 
Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów oferowanego agregatu kogeneracyjnego liczonego 
od dnia podpisania protokołu końcowego plan serwisu do remontu kapitalnego włącznie ze wskazaniem 
kosztu, zakresu, oraz czasookresów wykonywania poszczególnych przeglądów. 
 

4) Zmiany kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu w celu ujednolicenia ich względem treści 
SIWZ. 

5) Uzupełnienie dokumentacji poprzez dodanie załącznika nr 2 -  Formularz ofertowy 
 

      
 


