
                   Wiele, 15.04.2020 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 134 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r.   nr 113, 

poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pt: ,,Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej 

biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wielu w pomorskim” 

  

Zmawiający SYLVA SP. z o.o. z siedzibą ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele informuje, że w 

przedmiotowym przetargu złożono pytania w treści: 

Pytanie nr47 

Działając na podstawie pkt 15 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] prosimy o 

wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie określającym warunki udziału w postępowaniu, poprzez 

wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 

doświadczenia (określony w pkt 9 lit. a SIWZ), gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem ośmiu 

zamówień (zadań) obejmujących swym zakresem zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie po 

jednej (każde zamówienie) instalacji o dyspozycyjności min. 8.200 h/rok, każda składająca się z kotła 

parowego opalanego biomasą o mocy cieplnej obliczeniowej od 3 do 15 MWt lub większej, bez względu 

na rodzaj produkowanej energii, w tym 3 referencje wybudowania obiektu „pod klucz” z włączeniem 

energii elektrycznej do sieci klienta.Wykonawca pragnie wskazać, iż przedmiotem postępowania 

prowadzanego przez Zamawiającego jest wykonanie bloku kogeneracyjnego wysokosprawnej 

kogeneracji opalanego biomasą, produkującego ciepło pod potrzeby technologiczne, co+cwu oraz 

energię elektryczną „zieloną”, dla zakładu SYLVA Sp. z o.o. w Wielu. Zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania zamówienia obejmującego jedną instalację o dyspozycyjności (8200 h/rok), składającą się 

kotła parowego opalanego biomasą o mocy cieplnej obliczeniowej (15,2 MWt). Tym samym 

dopuszczenie interpretacji warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (określonego w pkt 9 lit. a 

SIWZ) w sposób odmienny, niż przedstawiony powyżej, w szczególności w sposób określający 

wykonanie jednego zamówienia obejmującego łącznie osiem instalacji, powodowałoby określenie 

nieproporcjonalnych (nadmiernych) warunków udziału w postępowaniu, w stosunku do specyfiki 

przedmiotu zamówienia, który ma wykonać Wykonawca. Tym samym doszłoby do naruszania zasady 

proporcjonalności wynikającej z art. 22 ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zasady 

uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 przywołanej ustawy."  

 

Odpowiedź: Zamawiający prostuje błąd gramatyczny w zapisie wymagania określonego w pkt.9b) IDW 

na: „-wykonanie w okresie dziesięciu ostatnich lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających…..” 

 

Pytanie nr48 

Działając na podstawie pkt 15 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] prosimy o 

wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie określającym warunki udziału w postępowaniu, poprzez 

wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 



doświadczenia (określony w pkt 9 lit. a SIWZ), gdy wykaże się wykonaniem 2 kotłów na biomasę 

mogących pracować w trybie z nadzorem zdalnym przez okres 72 godzin? 

Wykonawca pragnie wskazać, iż przedmiotem postępowania prowadzanego przez Zamawiającego jest 

wykonanie bloku kogeneracyjnego wysokosprawnej kogeneracji opalanego biomasą, gdzie 

zastosowane paliwo wyklucza możliwość całkowitego braku nadzoru oraz interwencji. Specyfika tego 

typu bloków wymaga zastosowania co najmniej zdalnego nadzoru, obejmującego monitoring 

parametrów pracy bloku, jak i zapewnienie przyjazdu obsługi w uzasadnionych sytuacjach. Stosowanie 

rozwiązań odmiennych, niż przedstawiono powyżej, jest sprzeczne z praktyką, możliwościami 

technologicznymi oraz zasadami BHP w kotłowniach opalanych biomasą. Całkowitą autonomię w 

zakresie ciągłej, bezobsługowej pracy posiadają jedynie instalacje zasilane paliwami płynnymi lub 

gazowymi. 

Mając na uwadze, iż warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia winny 

być określone proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, przyjęcie odmiennej interpretacji w 

zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (określonego w pkt 9 lit. a SIWZ), tj. w sposób 

określający konieczność posiadania doświadczenia w zakresie wykonania bloku posiadającego 

całkowitą autonomię w zakresie ciągłej, bezobsługowej pracy, prowadziłoby do naruszania zasady 

proporcjonalności wynikającej z art. 22 ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zasady 

uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 przywołanej ustawy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w IDW. Producent kotła w instrukcji obsługi i eksploatacji 

umieszcza zapisy dotyczące wymagań i możliwości pracy kotła bez stałej obecności człowieka przez 

okres 72h. 

 

Pytanie nr49 

Działając na podstawie pkt 15 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] prosimy o 

wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie określającym warunki udziału w postępowaniu, poprzez 

wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 

doświadczenia (określony w pkt 9 lit. a SIWZ), gdy wykaże się, iż jako dostawca zestawu palenisko – 

kocioł, projektuje go samodzielnie, zleca wykonanie poszczególnych komponentów odpowiednim 

producentom, a następnie – korzystając z tych elementów – dokonuje wytworzenia zestawu palenisko 

– kocioł poprzez scalenie, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość 

wykonanego zestawu.  

Wykonawca pragnie wskazać, iż przedmiotem postępowania prowadzanego przez Zamawiającego jest 

wykonanie bloku kogeneracyjnego wysokosprawnej kogeneracji opalanego biomasą. Komponenty 

takiego bloku są produkowane przez wyspecjalizowanych producentów, natomiast dostawca zestawu 

palenisko – kocioł projektuje zestaw oraz go wytwarza, dokonując scalenia poszczególnych elementów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt.9b) IDW, ze dostawca zestawu palenisko – kocioł 

projektuje go samodzielnie a następnie wytwarza we własnej firmie.  

 

Pytanie nr50 

Działając na podstawie pkt 15 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] prosimy o 

wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie określającym warunki techniczne dotyczące Inwestycji, czy 

Zamawiający uzna, że Inwestycja spełni jego oczekiwania (określone w pkt 1.2.6.1.1. Programu 



funkcjonalno-użytkowego), gdy konstrukcja paleniska będzie umożliwić odpowiedni czas przebywania 

gazów w celu całkowitego spalenia.  

 

Wykonawca pragnie wskazać, iż dodatkowe wymaganie aby określić czas przebywania gazów w strefie 

wypalania na co najmniej 2 sek przy temperaturze nie niższej niż 850 °C przy zawartości tlenu 6% 

dotyczy spalania RDF lub odpadów poprodukcyjnych, a nie kotłów na biomasę będących przedmiotem 

zmówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w/w  wymaganie zawarte w p. 1.2.6.1.1. 

 

Pytanie nr51 

Działając na podstawie pkt 15 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] prosimy o 

wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie określającym warunki udziału w postępowaniu, poprzez 

wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (określony w pkt 9 lit. c 1 a SIWZ), gdy wykaże, iż 

Kierownik Budowy posiada 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 

instalacyjnymi, w skład których wchodzą roboty elektryczne. 

 

Wykonawca pragnie wskazać, iż przedmiotem postępowania prowadzanego przez Zamawiającego jest 

kompleksowa realizacja Inwestycji, w której skład wchodzą m.in.: technologia kogeneracji, budynki, 

zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, sanitarne... Tym samym oczekiwanie 

Zamawiającego, iż Kierownik Budowy będzie posiadał doświadczenie minimum 1 rok w nadzorowaniu 

lub kierowaniu robotami instalacyjnymi przy zamówieniu obejmującym wykonywanie robót 

budowlanych, w ramach którego Wykonawca wykonał przynajmniej jeden blok kogeneracyjny z 

kotłem parowym opalanym biomasą o mocy nie mniejszej niż 10 MW i z turbogeneratorem parowym 

nie może być kluczowym kryterium przesądzającym o jego kompetencjach."  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr52 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej w formacie dwg."  

Odpowiedź:  Cała dokumentacja przetargowa jest dostępna się na stronie www.sylvadrewno.com . 

Dokumentacja projektu budowlanego w formacie dwg  będzie przekazana Wykonawcy, który wygra 

postępowanie przetargowe. 

 


