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Projekt pt. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem układu wysokosprawnej produkcji energii 

elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5MW 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Dostawa wraz z 

montażem i uruchomieniem układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz 

cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5MW  

oraz odpowiedzi. 

Załącznik nr 2 

1. Aktualne zapisy umowy pozwalają na nałożenie kar za niedotrzymanie parametrów 

gwarantowanych zgodnie z paragrafem 5  punkt 5.5 umowy nieskończoną liczbę razy, 

wobec powyższego prosimy o: podanie według jakiej procedury będą 

wykonywane  pomiary oraz jaka będzie ich częstotliwość (liczba w okresie 

obowiązywania umowy)? 

Odp. Procedura pomiarów musi być przygotowana przez Oferenta i zawarta w ofercie. 
 

2. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu w umowie „Ograniczenia wszystkich kar 

do sumarycznie nie więcej niż 10 % wartości Umowy. Zastrzeżenie powyższe nie 

wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.”  

Odp. W załączeniu zaktualizowana treść kontraktu, m.in. z ograniczeniem  

sumarycznych kar do 20% wartości umowy. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że silnik tego samego typu, w szczególności wykorzystujący 

identyczny układ podawania i spalania paliwa oraz sterowania, różniący się wyłącznie 

konfiguracją (liczbą) cylindrów zostanie uznany za "ten sam model" na potrzeby 

wykazania się dysponowaniem referencjami instalacji pracującej na potrzeby szklarni. 

Odp. Zamawiający oceni przedstawione referencje na bazie szczegółowych informacji 

technicznych przedłożonych przez Oferenta.  
 

4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków z projektu zawierających fundamenty 

pod urządzenia.  

Odp. Dokumentacja projektowa została opublikowana na stronie internetowej  

w ramach Uzupełnienia nr 3. 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza składanie oferty i rozliczanie kontraktu w walucie Euro? 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty i rozliczenia kontraktu  

w walucie Euro. Oferent podając cenę ofertową w obcej walucie, zobowiązany jest do 

podania wartości kursu NBP danej waluty, na podstawie której wskazano cenę oferty. 

Przyjęty kurs waluty powinien to być średni kurs obowiązujący dnia wysłania oferty.  
 
 

6. Dodatkowo, zmianie uległy niektóre zapisy wzoru kontraktu.  

Aktualna wersja stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Uzupełnienia. 

Prosimy o wnikliwą analizę umowy. 


