
Wiele, 24.04.2020 

 

 

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 nr74 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Wykonawca spełni czy też nie spełni warunek posiadania 

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

palenisko – kocioł, projektuje go samodzielnie na bazie posiadanej własnej technologii , zleca 

wykonanie paleniska i kotła odpowiednim zewnętrznym producentom, a następnie – korzystając z tych 

elementów – dokonuje wytworzenia zestawu palenisko – kocioł poprzez scalenie w budynku kotłowni, 

przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanego zestawu. 

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

projektuje go samodzielnie a następnie wytwarza we własnej firmie.  

Z zapisu przedstawionego w zapytaniu wynika, że dostawca nie wytwarza samodzielnie ani paleniska 

ani kotła i zleca wykonanie paleniska i kotła odpowiednim zewnętrznym producentom. Dokonuje 

natomiast scalenia wytworzonego zestawu palenisko – kocioł w budynku kotłowni na etapie realizacji 

budowy. 

Przesądzającym dla Zamawiającego jest definicja producenta z art.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 

o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz U nr 229 poz.2275 z późn. zm.). 

 

Pytanie nr75 

Czy Wykonawca odpowiada za uzyskanie przez Zamawiającego jakichkolwiek koncesji ? 

Odpowiedź: Wykonawca nie odpowiada za uzyskanie żadnej koncesji. Zgodnie z prawem 

energetycznym po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystąpi do URE o uzyskanie koncesji na 

wytwarzanie energii z OZE. Załącznikami do wniosku  o koncesję są m.in. decyzje administracyjne PINB, 

UDT, operatora OSE Energa, których uzyskanie leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr76 

 Jeżeli Wykonawca odpowiada za uzyskanie koncesji to czego mają one dotyczyć ? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 75. 



 

Pytanie nr77 

W dokumentacji przetargowej znajduje się informacja o likwidacji istniejących kotłowni. Prosimy o 

potwierdzenie tego wymogu. 

 

Odpowiedź: Likwidacja lokalnych źródeł zasilania w ciepło nie jest przedmiotem przetargu. 

 

Pytanie nr78 

Czy Zamawiający oczekuje dostawy i montażu odpowiedniej wagi samochodowej do ważenia paliwa? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wraz z systemem podawania paliwa dostarczy 

legalizowany pomiar ilości biomasy do kotła na granicy bilansowej, co umożliwi wyliczenie i 

potwierdzenie wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z rozporządzeniem ME z 10.04.2017 w sprawie 

sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji 

oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2017;poz.834 ) 

 

Pytanie nr79 

Czy Zamawiający oczekuje dostawy ładowarki biomasy? 

 

Odpowiedź: Ładowarka kołowa nie jest przedmiotem przetargu 

 

Pytanie nr80 

Czy złożony wniosek na uzyskanie pozwolenia na budowę obejmuje także ciepłociąg mający powstać 

pomiędzy nową elektrociepłownią a kotłownią z kotłem 8 MWth ? 

Odpowiedź: Tak, obejmuje.  

 

Pytanie nr81 

Czy na Wykonawcy ciążą jakieś obwiązki związane z rozliczeniem akcyzy w jakimkolwiek obszarze 

funkcjonowania elektrociepłowni? 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby ilość energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne 

elektrociepłowni  była rejestrowana, ponieważ wpływa to na wysokość podatku akcyzowego z tytułu 

produkcji energii elektrycznej. 


