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Kolno, dnia 13.10.2021 r. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie 

Sp. z o. o. 

ul. Kolejowa 4A 

18-500 Kolno 

 

PUK/ZEC/2021 

 

Odpowiedź nr 4 na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ oraz zmianą terminu 

składania i otwarcia ofert  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na zadnie pn. Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 

Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy. 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej 

„SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi: 

 

Zapytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie dostawy maszyn Wykonawca ma wycenić i uwzględnić w 

ofercie wskazane w PFU: 

Urządzenia do przygotowania transportu i załadunku biomasy 

W celu prawidłowej obsługi kotłowni biomasowej w ramach zadania należy dostarczyć: 

Ładowarka Kołowa: 

W ramach zadania należy dostarczyć jedną ładowarkę kołową do załadunku biomasy. 

Moc silnika: min. 110 KM, napęd 4x4, wszystkie osie skrętne, wysięgnik o wysokości min. 8m 

Rębak: 

Moc silnika: min. 75 KM, pojemność zbiornika paliwa 60 l/h, rodzaj chłodzenia: ciecz, rodzaj paliwa: 

olej napędowy, licznik motogodzin, rura zrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360o, własny system 

hydrauliczny,, średnica materiału: pień do 250 mm, z odrostami 300mm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma wycenić i uwzględnić w ofercie wskazane w PFU dostawę 

ładowarki kołowej oraz rębak. Doprecyzowując zapisy Załącznika nr 4 do SWZ PROJEKT UMOWY 

- gwarancja udzielona przez Wykonawcę na powyższą dostawę będzie liczona od dnia podpisania 

protokołu odbioru w/w urządzeń. 

Jednocześnie informuje, że dostawa traktora z dwoma przyczepami do transportu biomasy nie jest 

przedmiotem zamówienia. 
 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ w poniższym 

zakresie: 

1. Zmienia się zapisy SWZ - Rozdział 22 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert pkt 2.3.2 ppkt 6) SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

,,6) Kryterium K6 „Cena jednostkowa usługi serwisowych agregatów kogeneracyjnych przez okres 40.400 

motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat”  

𝐾6 =  
8,5€−𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑤𝑠𝑢,𝑧𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖𝑒 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡ą [€]

3,5€
∗ 15,0 𝑝𝑘𝑡 ‘’ 

SWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi. 

 

2. Załącznik 1A SWZ – PFU, wykreśla się punkt 1.3.7. Serwis kotłowni biomasowej: 
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,, 1.3.7. Serwis kotłowni biomasowej 

Wykonawca zapewni serwis kotłowni przez okres 5 lat. 

Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym. 

Zakres przeglądów powinien miedzy innymi obejmować: 

• ocena ogólnego stanu kotła,  

• otwarcie komory spalania, ocena stanu komory spalania, 

• sprawdzenie stanu izolacji ogniotrwałych wewnątrz kotła,  

• czyszczenie komory spalania, czyszczenie płomieniówek,  

• kontrola  komory nawrotnej spalin,  

• w razie konieczności  wymiana zużytych elementów. 

• w razie konieczności  czyszczenie czujników na kotle. 

• przegląd   ekonomizera  

• w razie konieczności  czyszczenie ekonomizerów   

• kontrola istotnych  dla bezpieczeństwa elementów wyposażenia po stronie wody i powietrza, 

• sprawdzenie istotnych dla bezpieczeństwa działania elementów wyposażenia rusztu, 

• kontrola stanu technicznego i przeprowadzenie testów funkcjonalnych szafy sterowniczej kotła, 

• minimalne wymagania zgodnie z PN EN 12953-6 przeglądu eksploatacyjnego kotła zawierają 

testy funkcjonalne urządzeń bezpieczeństwa: ogranicznik ciśnienia minimalnego i 

maksymalnego wody w kotle, zawór bezpieczeństwa – kocioł ,ekonomizer, ograniczniki 

minimalnego, maksymalnego  poziomu wody w kotle,  

• analiza wody wymagana przez PN EN 12953, 

• kontrola prowadzenia ruchu kotła, 

• przegląd pracy odgazowywacza i zbiornika kondensatu obejmujący, 

• kontrola pracy i w razie potrzeby korekta nastaw węzłów ciepłowniczych. 

Wymagany gwarantowany dyspozycyjny czas pracy kotła min. 8100h/rok. 

Czas pomiędzy przeglądami 6 miesięcy”. 

Załącznik 1A SWZ – PFU otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie wymaga serwisu kotłowni biomasowej 

 

3. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, wykreśla się z pkt 7: 

,,Stawka za usługi serwisowe kotła biomasowego w okresie gwarancyjnym wynosi  _ _ , _ _ PLN 

netto/rok”. 

Załącznik Nr 2 SWZ - Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

odpowiedzi. 

 

4. Rozdział 19 Sposób oraz termin składania ofert pkt 6) SWZ otrzymuje brzmienie: 

,,6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 22 października 2021 do godz. 1000 

Za termin złożenia oferty uznany zostanie 

termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego miniPortalu” 

 

UWAGA: Zmiany w powyższych dokumentach zostały oznaczone kolorem czerwonym. 

Powyższe zmiany zostały również wprowadzone sprostowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, 

są związani niniejszymi wyjaśnieniami. 

 

Załączniki:  

1. SWZ - zmiana z 11.10.2021 r. 

2. Załącznik 1A Program funkcjonalno-użytkowy, zmiana z 11.10.2021 r. 

3. Załącznik Nr 2 SWZ - Formularz ofertowy, zmiana z 11.10.2021 r. 
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