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                                  Piotrków Trybunalski, dnia 01 lutego 2018 r.  
 
 
Nr sprawy: DO.2321-1/2018 
 
 
                                                                     Wszyscy wykonawcy  

      biorący udział w postępowaniu 
 
 
Dot. postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Doposażenie instalacji do oczyszczania biogazu będącej własnością Miasta Piotrków 
Trybunalski”. 

 
WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje,                             
że do siedziby naszej Spółki wpłynęło pismo przesłane przez Wykonawcę z prośbą o wyjaśnienie 
pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1. W odniesieniu do SIWZ, ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA punkt 1 podpunkt 3a zwracamy się                     
z prośbą o zmianę treści tego podpunktu na treść jak poniżej: 
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
minimum 1 głównej usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 6. Za główną usługę uważa się usługę 
zaprojektowania i przeprowadzenia montażu filtra do usuwania zanieczyszczeń z gazu o łącznej 
przepustowości min. 90 m 3/h. 
Wiele postępowań na montaże filtrów do usuwania zanieczyszczeń z gazu jest postepowaniami 
tylko na dostawy i montaże, toteż wymaganie jednocześnie referencji na zaprojektowanie                          
i przeprowadzenie montażu takowego filtra mocno ogranicza ilość potencjalnych oferentów. 
Odp. na pytanie nr 1: Wyrażamy zgodę na proponowany zapis. 
 
Pytanie 2. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punk 4, czy Zamawiający wymaga aby 
instalacje osuszania biogazu wyposażyć także w podgrzewacz biogazu? 
Odp. na pytanie 2: Zamawiający wymaga aby instalację osuszania biogazu wyposażyć także                         
w podgrzewacz biogazu – zał. Nr 11 do SIWZ §2  pkt 4 ppkt 4.2.2). Ewentualne doprowadzenie 
sieci c.o. zapewnia Zamawiający. 
 
Pytanie 3. W załączniku nr 1 do SIWZ punkt 4, Zamawiający wymaga aby cytuję „Instalacja po 
wykonaniu powinna zapewniać spełnienie wymagań określonych przez producenta silników 
kogeneratorów”. Natomiast zgodnie z wymogami Zamawiającego w ramach powyższej instalacji 
należy wykonać cytuje: „Wykonawca powinien przewidzieć zaprojektowanie: 
a. Filtra z węglem aktywnym do usuwania siloksanów 
b. Filtra koalescencyjnego do usuwania mgły olejowej 
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c. Filtra tkaninowego 
d. Instalacji do osuszania biogazu i usuwania wilgoci (osuszacz biogazu, skraplacz) 
e. urządzeń pomiarowych: temperatury, ciśnienia i wilgotności (jako opcja) na wejściu i wyjściu biogazu z instalacji 
oraz innych niezbędnych urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań jakościowych biogazu określonych przez 
producenta kogeneratorów.” 
Powyższe wymagania i zapisy przerzucają na Wykonawcę odpowiedzialność za jakość biogazu nie tylko                                  
w odniesieniu do zwartości siloksanów, wilgotności względnej, pary olejów czy pyłów ale w odniesieniu także                      
do parametrów na które wykonawca wykonując instalacje w ogóle nie ma wpływu np. liczba metanowa, wartość 
opałowa, siarkowodór, itp. Ponadto możliwe jest zaprojektowanie i dobranie urządzeń , które zapewnią redukcję 
powyższych składników biogazu do wymaganych poziomów tylko wtedy kiedy określone w załączniku nr 1 do SIWZ 
punk 4 parametry do projektowania nie zostaną w czasie eksploatacji przekroczone. 
Zawracamy się z prośbą aby zmodyfikować zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ punk 4 w taki sposób aby określić 
parametry biogazu jakie należy przyjąć do projektowania i parametry biogazu jakie należy osiągnąć po 
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji ale tylko w zakresie parametrów składników biogazu, które w wyniku 
montażu powyższej instalacji maja być z biogazu usuwane i/lub redukowane. Ponadto prosimy o sprecyzowanie,              
iż osiągnięcie w czasie eksploatacji instalacji wymaganych poziomów danych parametrów składników biogazu 
będzie wymagane jedynie w przypadku kiedy podane w specyfikacji parametry składników biogazu jakie należy 
przyjąć do projektowania nie zostaną przekroczone. 
Odp. na pytanie 3: Za jakość biogazu np.: liczba metanowa, wartość opałowa , zawartość siarkowodoru, siarka 
całkowita nie odpowiada Wykonawca. Zaprojektowanie i dobór urządzeń instalacji do oczyszczania biogazu                         
w oparciu o dane wyjściowe i wytyczne do projektowania wg. Zał. Nr 1 do SIWZ pkt 4, a uzyskane efekty mają 
zapewnić minimalne wymagania jakościowe dla biogazu kierowanego do silników gazowych kogeneratorów wg. 
w/w załącznika. Jeżeli na wejściu parametry biogazu zostaną przekroczone Zamawiający przewiduje działanie wg. 
Zał. Nr 1 pkt 5 – etap V. 
 
Pytanie 4. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 czy Zamawiający w oparciu o dokumentację, którą 
należy wykonać w ETAPIE I będzie występował o uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy jakiekolwiek działania 
związane z uzyskaniem ewentualnego pozwolenia na budowę będą obciążać wykonawcę (kosztowo, czasowo) 
oraz czy będą miały wpływ na termin realizacji zadania/ poszczególnych etapów?  
Odp. na pytanie 4: Działania związane z uzyskaniem ewentualnych pozwoleń nie będą obciążały kosztowo 
Wykonawcy. W przypadku obciążeń czasowych Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z zał. 11 §10. 
 
Pytanie 5. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punk 5 w jakim celu Zamawiający wydzielił z ETAPU II zakres 
związany z dostawą i wykonaniem stacji schładzania? Czy w związku z wydzieleniem tego zakresu z powyższego 
etapu Zamawiający wymaga aby układ schładzania został zainstalowany niejako na bajpasie przedmiotowej 
instalacji? Inne rozwiązanie nie pozwala niejako na etapowe uruchamianie urządzeń określonych w ETAPIE II                        
a następnie na uruchomienie stacji schładzania (ETAP III) 
Odp. na pytanie 5: Zamawiający  wydzielił z Etapu II wykonanie stacji schładzania przewidując ewentualny dłuższy 
cykl dostawy urządzenia. W okresie oczekiwania na dostawę stacji schładzania przewiduje się pracę instalacji na 
bajpasie. 
 
Pytanie 6. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 Zamawiający wymaga, cytuję „Wykonawca wskaże 
co najmniej dwa alternatywne rodzaje złoża i niezależne źródła zaopatrzenia złoża filtrującego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nabywania i wymiany złoża na własny koszt. W okresie gwarancji wymagana jest minimum 
jedna wymiana złoża.” 
Zgodnie z zapisami specyfikacji to wykonawca w okresie 12-miesięcznego serwisowania urządzeń i instalacji 
będzie odpowiedzialny za osiągnięcie wymaganych parametrów biogazu, toteż Wykonawca powinien być 
odpowiedzialny za dobór i dostawę złoża filtrującego. Niezasadne jest przerzucanie na Wykonawcę 
odpowiedzialności za osiągniecie wymaganych parametrów w sytuacji kiedy to Zamawiający będzie 
odpowiedzialny za dostawę złoża. Ponadto nierzadko rozwiązania związane z technologią wytwarzania złóż 
filtrujących są rozwiązaniami chronionymi patentem, toteż nie jest możliwe w każdym przypadku podanie złoża 
alternatywnego (mającego zbliżone parametry) do złoża zaoferowanego. Ponadto podawanie niezależnego źródła 
zaopatrzenia w złoże filtrujące nie leży w interesie Wykonawcy, w okresie 12-miesięcznego serwisowania urządzeń 
i instalacji Zamawiający winien być zobligowany nabywać złoże filtrujące u Wykonawcy, który skądinąd 
odpowiada przed Zamawiającym z tytułu gwarancji. 
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Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu jak poniżej „ Wykonawca wskaże co najmniej dwa alternatywne rodzaje 
złoża i niezależne źródła zaopatrzenia złoża filtrującego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabywania                              
i wymiany złoża na własny koszt. W okresie gwarancji wymagana jest minimum jedna wymiana złoża.” 
Odp. na pytanie 6: W przypadku zakupu złoża przez  Zamawiającego nie zakłada się przenoszenia 
odpowiedzialności na Wykonawcę za dobór i dostawę złoża filtrującego ,a jedynie dywersyfikację dostawców                      
i narzucenie wykonawcy uniwersalnego  rozwiązanie instalacji. Oparcie instalacji w dłuższej perspektywie,                        
na jedynym dostawcy złoża, nie jest w interesie publicznym .  
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 
 
Pytanie 7. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ punkt 5 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 
realizacji ETAP V do min. 8 tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 
Odp. na pytanie 7: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji  V – go etapu wg zał. Nr 1 do SIWZ 
punkt 5, do 8 tygodni. 
 
Pytanie 8. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 2 punkt 4.1 podpunkt 1 
Zamawiający wymaga aby w ramach ETAPU I wykonać badania jakości biogazu niezbędne do prawidłowego 
zaprojektowania instalacji i doboru odpowiednich urządzeń. Wykonanie takich badań i uzyskanie wyników tych 
badań ( raportu) to okres około 4 tygodni a taki właśnie okres (4 tygodnie) przewidział Zamawiający na wykonanie 
całego ETAPU I. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji ETAPU I do 8 tygodni lub o zapis iż czas na 
realizacje ETAPU I wynosi 4 tygodnie licząc od dnia podpisania umowy i uzyskania wyników badań biogazu lub 
inna modyfikacje powyższego zapisu realnie pozwalającą wykonać ETAP w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 
Odp. na pytanie 8: Zamawiający odstępuje od wymogu badania biogazu przez Wykonawcę na etapie I (faza 
projektowania). 
 
Pytanie 9. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 7 punkt 1 prosimy                                       
o wprowadzenie do powyższego punktu zapisu: 
 
„. W przypadku nieobecności jednej ze Stron lub niepodpisania protokołu przez jedną ze Stron, druga Strona może 
podpisać protokół jednostronnie.” 
 
Powyższy zapis daje możliwość Wykonawcy zafakturowania (wystawienia faktury) danego etapu np. w przypadku 
nieobecności (np. w wyniku choroby czy urlopu) osoby czy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego                            
do podpisywania powyższych protokołów. 
Odp. na pytanie 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 10. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 7 prosimy o usunięcie punktu 6. 
Odp. na pytanie 10: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie punktu 6. 
 
Pytanie 11. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 8 prosimy takie zmodyfikowanie 
zapisów powyższego paragrafu aby miał on równomierne odziaływanie dla obu Stron ( zamawiającego                                
i wykonawcy). Poniżej propozycja zmiany 
 
„Strony zobowiązane są do traktowania jako poufne wszystkie informacje dotyczące działalności drugiej Strony,                     
o których dowiedziały się w trakcie realizacji niniejszej umowy i nieudzielania informacji dotyczących realizacji 
umowy osobom i podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów administracji państwowej i samorządowej,                              
jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 
umowy mogły się zetknąć.” 
Odp. na pytanie 11: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu  jak Wyżej wymieniony.  
 
Pytanie 12. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 1 podpunkt 1a prosimy 
o zmianę treści powyższego punktu na treść jak poniżej: 
„za zwłokę w wykonaniu etapu III lub etapu IV w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu odbioru, o którym mowa w §2 pkt 4.3 lub 4.4 niniejszej umowy,” 
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Istnieje znacząca różnica pomiędzy sformułowaniem „ zwłoka” a „opóźnienie” w odniesieniu to nieterminowego 
wykonania np. przedmiotu zamówienia. Pojęcia „opóźnienia” i „zwłoki” w potocznym języku są używane 
zamiennie, ale w umowach mają różne znaczenie . Oba te pojęcia mówią o niewykonaniu na czas zobowiązania, 
jednakże różnicą jest to czy niewykonanie w terminie zobowiązania wynika z przyczyn związanych z winy                              
np. Wykonawcy czy też przyczyna nieterminowego wykonania zobowiązania jest niezależna od np. Wykonawcy. 
Zamawiający używając w paragrafie 12 projektu umowy pojęcia „opóźnienie” nie rozważna w żaden sposób czy 
np. nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku, każde 
nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia będzie mogło skutkować naliczeniem kary przez Zamawiającego 
niezależnie od winy czy tez braku winy Wykonawcy. 
Odp. na pytanie 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 13. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 1 podpunkt 1d prosimy 
o zmianę treści powyższego punktu na treść jak poniżej: 
„ za zwłokę przy usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bądź w okresie gwarancji lub zwłoce w wymianie 
złoża, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu, o którym mowa 
odpowiednio w §7 ust.4,” 
Odp. na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 14. Prosimy o wyłączenie z zakresu umowy rękojmi na dostarczone urządzenia. 
Producenci urządzeń (np. filtrów, osuszaczy, itp. ) udzielają na dostarczane urządzania gwarancji. Producenci 
urządzeń nie udzielają rękojmi na urządzenia, toteż wymaganie od Wykonawcy na cały zakres zadania rękojmi jest 
niejako podwójnym zabezpieczeniem się przez Zamawiającego w okresie gwarancji. Wykonawca może udzielić 
rękojmi na wykonane instalacje (np. rurociągi, izolację rurociągów) i prace a nie na dostarczone urządzania. 
Odp. na pytanie 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 15. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 prosimy o usunięcie punktu 3. 
Odp. na pytanie 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 16. W odniesieniu do załącznika nr 11 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 punkt 4 prosimy                                        
o wprowadzenie tak jak do zostało zrobione w punkcie 2 powyższego paragrafu limitu wysokości odszkodowania 
uzupełniającego jakiego Strony mogą dochodzić. Proponujemy poziom maksymalnie 20% wynagrodzenia 
umownego. 
Odp. na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 17. Zawracamy się z prośba o możliwość przeprowadzania wizji lokalnej na obiekcie. 
Odp. na pytanie 17: Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną  w godz. 700 -1500 w dni robocze. 
 


