
Pytanie: 

1. Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje Wykonawcy, który w ostatnich 10-ciu latach 

wykonał i zatwierdził z Inwestorem co najmniej: 

 jeden projekt źródła kogeneracyjnego w oparciu o technologię silnika gazowego lub 

turbiny gazowej o mocy nie mniejszej niż 200 kW, 

 3 projekty modernizacji, rozbudowy lub budowy gazowych źródeł ciepła wraz z 

realizacją przyłącza gazowego oraz stacji pomiarowo-redukcyjnej, w tym 2 źródła 

powyżej 950 kW, 

 3 projekty przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni Nn/Sn, 

2. Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje projektantów, którymi dysponuje Wykonawca, 

którzy posiadają uprawnienia projektowe bez ograniczeń i  zrealizowaniu w  ostatnich 10-ciu 

latach co najmniej: 

 jeden projekt źródła kogeneracyjnego w oparciu o technologię silnika gazowego lub 

turbiny gazowej o mocy nie mniejszej niż 200 kW, 

 3 projekty modernizacji, rozbudowy lub budowy gazowych źródeł ciepła, wraz z 

realizacją przyłącza gazowego oraz stacji pomiarowo-redukcyjnej, w tym 2 źródła 

powyżej 950 kW, 

 3 projekty przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni Nn/Sn. 

Takie postawienie warunków udziału w postępowaniu (bez łączenia warunku referencyjnego z 

warunkiem potencjału osobowego) dopuści większą ilość zainteresowanych wykonawców do złożenia 

swoich ofert i tym zwiększy konkurencyjność postępowania. 

Dlatego prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszych pytań i wyrażenie zgody. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że wszystkie podmioty zaangażowane w projekt spełnią łącznie powyższe 

warunki, bez łączenia warunku referencyjnego z potencjałem osobowym. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje roboty projektowe wykonane przez firmę (np. 

spółka z o.o.) i referencje wystawione przez Zamawiających dla firmy? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga od Wykonawców referencji na projekt przyłącza gazu ziemnego ze stacją 

pomiarowo- redukcyjną. Przyłącza gazu i stacje pomiarowo – redukcyjne projektuje i wykonuje 

przedsiębiorstwo gazownicze na podstawie umowy przyłączeniowej. W związku z tym zakres 

przedmiotu zamówienia nie będzie obejmował przyłącza gazu i stacji pomiarowo- redukcyjnej. 

Wnioskujemy o zmianę warunku na następujący: 



 3 szt. Projektów modernizacji, rozbudowy lub budowy gazowych źródeł ciepła w tym 

dwa źródła powyżej 950 kW 

Odpowiedź: 

W zakresie Załącznika nr 1 SIWZ - OPZ pkt. 2.2.5. projekt obejmuje również projekt przyłącza 

gazowego wraz ze stacją pomiarowo- redukcyjną. Zamawiający planuje wykonać projekt przyłącza w 

formacie „własnym kosztem i staraniem”, zgodnie z §III pkt.2 Ogólnych Warunków Umów o 

Przyłączenie (OWUP), dostępnych na stronie internetowej PSG, a zatem oczekuje projektu przyłącza 

wliczonego w ofertę. Wykonawca, który nie posiada referencji w powyższym zakresie, może 

przystąpić do przetargu wspólnie z innym podmiotem, który posiada referencje na projekt przyłącza 

gazu ziemnego ze stacją pomiarowo- redukcyjną. 

 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączenia, względnie czy prowadzone były jakieś 

rozmowy z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej w sprawie przyłączenia do sieci? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada aktualnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wstępne 

rozmowy były już prowadzone. 

 

Pytanie: 

W jaki sposób obecnie zasilona jest kotłownia: z sieci nn? Czy kotłownia posiada własną rozdzielnię 

SN/nn? 

Odpowiedź: 

Kotłownia nie posiada własnej rozdzielni SN, obecnie jest zasilona z sieci nn z dwóch linii kablowych. 

 

Pytanie: 

Czy zaplanowano (przewidziano miejsce na zabudowę stacji transformatorowej SN/nn z komorami 

transformatorów) na terenie kotłowni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że będzie to przedmiotem koncepcji. 

 


