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Pytanie nr __: Proszę o udzielenie informacji dla jakiej zadeklarowanej temperatury wody na 
powrocie będzie przeprowadzony pomiar w okresie ruchu próbnego i dla jakiej temperatury 
będzie następowała weryfikacja w skali roku ? Jaka ma być temperatura wody zasilania w 
trakcie przeprowadzonego pomiaru w okresie ruchy próbnego i dla jakiej temperatury 
będzie następowała weryfikacja w skali roku ? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr __: Zgodnie z treścią zapytania przedmiotem zamówienia jest 
"zaprojektowanie oraz wybudowanie kompletnej elektrociepłowni i kotłowni zakładowej. 
Elektrociepłownia ma współpracować z wybudowaną kotłownią  parową dostarczając 
energie elektryczną i ciepło na potrzeby zakładu. Ponieważ zamówienie realizowane jest w 
trybie zaprojektuj i buduj, a z informacji Zamawiającego wynika, że istnieje wiele technologii 
w zakresie układów kogeneracyjnych, to do obowiązków Wykonawcy należy takie 
zaprojektowanie układu kogeneracyjnego i jego elementu czyli kotła parowego oraz 
ekonomizera kondensacyjnego aby osiągał wymagane parametry techniczne, przez cały 
okres eksploatacji, bez względu na temperaturę wody kierowanej na ekonomizer, która 
może i będzie zmienna w czasie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że właściwe 
zaprojektowanie technologii kotłowni, elektrociepłowni, oraz układu kogeneracyjnego jest 
obowiązkiem i ryzykiem wybranego wykonawcy. Temperatury "powrotu" na układ 
kogeneracyjny w naturalny sposób będą zmienne w czasie i mogą dochodzić a nawet 
przekraczać 70st.C. w zależności od pory roku a nawet pory dnia, przy czym temperatura 
wyjścia ma być niezmienna w czasie i wynosić zawsze 90st.C Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przeprowadzenia prób przy dowolnej temperaturze powrotu, która będzie zależna 
od zastosowanej przez wykonawcę technologii wytwarzania ciepła na potrzeby zakładu 
produkcyjnego w Starachowicach, oraz pory roku i dnia.  Przy czym minimalna 
gwarantowana sprawność ogólna układu kogeneracyjnego nie może być niższa niż 90%. 
Minimalna gwarantowana sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego nie może być 
niższa od 41%. 
Zarówno dla sprawności elektrycznej jak i ogólnej Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
normy ISO 3046-1 lub jakikolwiek innej normy. Do określenia sprawności będą brane jedynie 
wskazania z liczników bez uwzględniania ich dokładności. Wartość opalowa paliwa gazowego 
będzie brana z faktury od dostawcy gazu.         
 
 
Pytanie nr __: Czy Zamawiający wystąpił o przyznanie warunków od Spółki Gazownictwa ? 
Jakie jest ciśnienie gazu sieciowego które ma zasilać agregaty kogeneracyjne ? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr __: Zamawiający wystąpił o przyznanie warunków do Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Gaz o średnim ciśnieniu, tj. 2bar. 
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W PFU na stronie nr 24 są podane wartości dla dwóch agregatów: 

 
 
W PFU na stronie nr 4 jest zapis: 

 
 
W PFU na stronie nr 9 jest zapis: 

 
 
W PFU na stronie nr 27 punkt 1.7 są podane wartości dla 4 sztuk agregatów: 

 
 
W SIWZ-ie strona nr 5 jest zapis: 
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W SIWZ-ie strona nr 6 jest zapis: 

 
 
W związku z rozbieżnościami co do mocy oraz ilości silników podawanych w w/w punktach w 
PFU oraz w SIWZ-ie proszę o precyzyjne określenie: 
 
- mocy cieplnej jednego silnika 
 
- mocy elektrycznej jednego silnika 
 
- sprawności elektrycznej jednego silnika 
 
- sprawności ogólnej jednego silnika 
 
Pytanie nr __:  Proszę podać czy podane moce, sprawności są z zgodne z ISO 3046-1 ? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr __: Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy dostarczyć 
m.in. cztery jednakowe agregaty kogeneracyjne (jednakowe rozumiane jako zbudowane w 
oparciu o ten sam typ i model silnika gazowego) współpracujące z dwoma parowymi kotłami 
odzyskowymi oraz zespołem ekonomizerów. Łączna sumaryczna moc elektryczna dla 
czterech agregatów musi wynosić 4023kWe, przy czym moc każdego pojedynczego agregatu 
musi zawierać się w granicach 1005(+/-)10kWe. Minimalna wymagana sprawność 
elektryczna pojedynczego agregatu jak i całej elektrociepłowni nie może być niższa niż 41%. 
Minimalna moc cieplna układu kogeneracyjnego musi wynosić 4410kW.  Przy czym 
minimalna sprawność ogólna układu kogeneracyjnego (rozumiana jako suma sprawności 
elektrycznej i sprawności cieplnej) musi wynosić 90%. Zamawiający rozumie, że moc cieplna 
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będzie tym bardziej większa im niższą sprawność elektryczną będą miały zaoferowane przez 
wykonawcę agregaty. Sprawność elektryczna została określona jako wartość rzeczywista 
tj.  liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii 
chemicznej wprowadzonej w paliwie. Zarówno dla sprawności elektrycznej jak i ogólnej 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania normy ISO 3046-1 lub jakikolwiek innej normy. Do 
określenia sprawności będą brane jedynie wskazania z liczników bez uwzględniania ich 
dokładności. Wartość opalowa paliwa gazowego będzie brana z faktury od dostawcy gazu.    
 
  
Pytanie nr 6. W PFU na stronie nr 25 są podane parametry Wartości Gwarantowanych  
( tabela ) które mają być nie mniejsze niż określone w punkcie 1.6 ( strony 21-26 ). Na 
stronach 21-22 są podane wartości dla liczby silników sztuk cztery, dalej w tym punkcie na 
stronie 24 są podane wartości dla silników sztuk dwie. Zapisy te są ze sobą sprzeczne i samie 
się wykluczają. Proszę sprecyzować Wartości Gwarantowane dla tabeli ze strony nr 25. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6:  
Zamawiający porządkuje zapisy punktu 1.6 PFU w zakresie: 
a) Pozostaje: "sprawność elektryczna: min. 41%" 
b) Było: "montaż układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch agregatów o łącznej 
mocy cieplnej min. 4210 kWt (moc cieplna), łącznej mocy elektrycznej min. 4026 kWe (moc 
elektryczna) i sprawności ogólnej min. 90% wraz z instalacjami towarzyszącymi w tym 
układem chłodzenia silnika w oparciu o dwie chłodnie wentylatorowe HT i LT na pełną moc 
agregatu," 
Jest: "montaż układu kogeneracyjnego składającego się z czterech agregatów o łącznej mocy 
cieplnej min. 4410 kWt (moc cieplna), łącznej mocy elektrycznej 4023 kWe (moc elektryczna) 
i sprawności ogólnej min. 90% wraz z instalacjami towarzyszącymi w tym układem 
chłodzenia silnika w oparciu o dwie chłodnie wentylatorowe HT i LT na pełną moc agregatu," 
 
  
  
  
 
 


