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Politechnika Świętokrzyska Kielce, dnia 14.12.2020 r. 

25-314 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

ATZ-381!91 -5/20 

WSZYSCY WYKONAWCY 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  stanowiska pomiarowego — Kaskada wodna dla Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł  Energii Elektrycznej 
Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS — Centrum Naukowo—Wdrożeniowe 
Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.01 .01.00-26-0001/17-00] 
współ finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014±2020 [Oś  Priorytetowa 1: „lnnowacje i Nauka" 
Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R"] 

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 222-543310 z dnia 13.11.2020, znak: ATZ-381-91/20 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIA 

1 .Czy Zamawiający dopuszcza operację  spawania w pomieszczeniu? 

2.Czy pomieszczenie laboratorium posiada wymaganą  przepisami infrastrukturę  BHP na prowadzenie prac 
spawalniczych? 

3.Czy w pomieszczeniu laboratorium znajdują  się  elementy które mogą  ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych 
prac monterskich/spawalniczych? 

4.Czy Zamawiający dopuszcza kotwienie do ścian celem montażu i użycia wciągarek, żurawi, innych elementów 
urządzeń  transportu bliskiego wspomagającego prace montażowe? 

Projnkt pn. CENWIS — Contruw Nook wn—Wslro,oniowo Intoligontnyoh Spoojulinunji Rogionu Świętokrnyskiogo" — 000ii wony grono Politonhnikg Świtokroyską  no podstuwin osnowy 

Wojowódotwoos Świętnkroyskisn, rnprnonntowonysn psom Zoroęd Wojosnódutwu, polniąny rolę  In noji Znroądmująonj Rnginmolnyw Progonno Opnronyjnyn Wojom ódotwo 

Śwtokroyskimgo oo lutu 2014n2020 mn spólsuosowuny no środków Unii koropojslsioj w rusnuoh Euoupojskiogo Fnodnson Roowojo Rogionuloogu Ponjokt 
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5.Jakiego typu mają  być  rezystory obciążające generatory: dobrane pod obciążenie maksymalne, czy regulowane? 
Jeśli regulowane, to w jakim zakresie i czy regulacja ma odbywać  się  automatycznie? Czy zakres ma być  pełny, czy 
obciążalność  ma odbywać  się  przez załączanie kolejnych rezystorów? 

6.Czy analizatory jakości energii do generatorów mają  być  dwa, czy jeden obsługujący oba urządzenia 
naprzemiennie? 

7.Czy falowniki do zwrotu energii mają  być  dwa, czy jeden obsługujący oba urządzenia naprzemiennie? 

8.Czy licznik zwrotu energii jest tylko elementem pomiarowym stanowiska (podlicznik), czy jest to licznik 
rozliczeniowy energii? 

9.Czy Zamawiający ma przygotowaną  infrastrukturę  pod oddawanie energii do sieci? 

10.Czy czujniki poziomu lustra wody mają  działać  dla zakresu wysokości (pomiar), czy tylko określać  wybrane 
poziomy (czujnik min/max)? 

11 .Czy Zamawiający wymaga jakąś  minimalną  przekątną  dla wyświetlacza układu sterowania? 
12.Czy Zamawiający dopuści ofertę  z wydłużonym czasem realizacji do 6 miesięcy? 

13.Proszę  o szczegółowy opis warunków przyłączeniowych w pomieszczeniu laboratorium: rzut pomieszczenia z 
zaznaczonymi źródłami zasilania wody (rozmiar, przyłącze, ciśnienie, wydatek, lokalizacja) oraz źródło zasilania w 
energię  elektryczną  (lokalizacja, napięcie i wielkość  zabezpieczenia na każdym obwodzie). 

14.Jaka jest nośność  posadzki nad zbiornikiem dolnym (podposadzkowym)? 

1 5.Co Zamawiający miał  na myśli wskazując generator synchroniczny? Proszę  potwierdzić, że przez generator 
synchroniczny rozumiemy zapewnienie możliwości zmiany prędkości obrotowej. 

16.Proszę  potwierdzić, że możliwość  regulacji położenia łopatek wirnika turbiny Kaplana będzie zapewniona 
wyłącznie podczas postoju. 

17.W załączniku przesyłamy wymagane zmiany do zapisów umowy z załącznika 3 do SIWZ. 

zmiany zaproponowane w załączniku: 
1. 7 pkL3 — naliczanie kar powinno rozpocząć  się  od daty ostatecznego terminu dostawy, aby nie 

naliczać  kar umownych w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru mającego miejsce przed 
terminem dostawy zapisanym w umowie. 

2. 8 pkt. 2 a), b), c) — wysokość  kar umownych w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto za 
każdy dzień  opóźnienia, do maksymalnej wartości 10% wysokości wynagrodzenia netto. 

3. 8 pkt. 2 d) — kara w wysokości 10% wynagrodzenia netto. 

Prjkt p CEN WIS — C5w Nwkow—Wd żwiwo Spjiiwji Rgin Świętokykig" iiowy pr FoIi hk Świętokką  n podtwi wowy 

Wojwódtw Świętokrkiw, wpwwntownyw pww Zr ąd Wojwódtw, pdnią y wlę  Inuyt.ji Z ądwją oj RogionIny Progww Oporyjnyw Wojwódtw 

ŚwięIokryddgo n It 2OI42O2O — jwt wpólF nwy środków Urii Eoropojkioj w rowoob Eoropojokiogo Fwrdowo Roowojo Rogioroloogo Frojokt 
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4. 8 pkt. 3 — należy wskazać  na możliwość  rozliczenia finansowego z tytułu częściowego wykonania 
umowy. 

5. 6 sugerujemy dodać  następujący zapis dotyczący rozdziału Przedmiotu Umowy na dwa zadania i 
następujący podział  płatności: 

Wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust.. 1, zgodnie z ofertą  Wykonawcy nr z 
dnia stanowiącą  załącznik do niniejszej Umowy obejmuje wykonanie następujących zadań: 
Zadanie 1 — przekazanie dokumentacji technicznej do Zamawiającego; 

Zadanie 2— uruchomienie i przekazanie do użytkowania Przedmiotu Umowy. 

Zakres umowy opisany w pkt 3 zostanie wykonany, zgodnie z poniższym harmonogramem: 
Zadanie 1 - do dnia  

Zadanie 2 - do dnia  

Zakończenie zadania 1 potwierdzone zostanie obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru 
Częściowego. 
Zakończenie zadania 2 będzie potwierdzone obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego 
bez zastrzeżeń  wciągu 5 dni roboczych od daty dostawy i sprawdzenia jakościowe go Przedmiotu Umowy 

6. W 7 Należy dodać  punkty mające brzmienie: 
a) Częściowe wykonanie Przedmiotu umowy zostanie przez Strony potwierdzone podpisaniem 

Protokołu Odbioru Częściowego. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego nr ... stanowi Załącznik nr 
do niniejszej Umowy. 

b) Wykonanie w pełni Przedmiotu Umowy zostanie przez Strony potwierdzone podpisaniem Protokołu 
Odbioru Końcowego. Wzór Protokołu Odbioru Końcowe go stanowi Załącznik nr .... do niniejszej 
Umowy. 

c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 
Przedmiotu umowy, nie później niż  7 dni roboczych przed upływem terminów określonych w ... pkt 

urno wy. Terminy wykonania Przedmiotu umowy oraz jego zadań  uważa się  za zachowane, jeżeli 
przed ich upływem Wykonawca dokonał  zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

d) Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do czynności odbioru danej części Umowy w 
terminie nie dłuższym niż  7 dni roboczych od daty zawiadomienia, o której mowa w pkt. 
niniejszego paragrafu. 

7. W 8 należy umieścić  zapis: 
a) W przypadku opóźnienia zapłaty ponad uzgodniony termin płatności, z winy Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo żądać  od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 
b) W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać  od 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w  
Umowy, niezależnie od pokrycia poniesionych i udokumentowanych niezbędnych i celowych 
kosztów realizacji Umowy powstałych do momentu zaistnienia przyczyny odstąpienia od Umowy. 

Pujkt pa..  „CENWIS — Ctr Nkow—Wd ż iw ItIigntnyd Sp jliwji Rgin Świtokrykigo" — Iiowny pr PoIithnik Świtokką  n pudtwio umowy 

Wojwódtw Świętokrykiw, wpo toyn pw Z, ąd Wojwódtw, pInią y wię  Itytji Z ądwją j RoguInyw Prugw,n Opowyjny Wojwódtw 

poliledrnika Świetokroyska 
Świętukrykigo n, I,t, 2O142O2O — jwt wpólfinowy śrudków Urói Europrjkirj w rwrh Ewopr;kirgo Frwdurrrr Rowroju Rogioorinogo Prnjokt 
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c) Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda, Wykonawca 
zobo wiązany jest do jej pokrycia w wysokości 10% wartości netto umowy. 

d) W przypadku, kiedy kary umowne nie pokryją  wielkości poniesionych strat, Strony mają  prawo żądać  
odszkodowania przewyższającego wysokość  zastrzeżonej kary, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 

8. W 9 pkt. 2 sugerujemy zapis uwzględniający: „czas naprawy nie dłuższy niż  21 dni roboczych". 

9. W 11 sugerujemy zapis: „Wrazie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym 
do jego rozpoznania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Powoda." 

18. Jakie turbiny zamierza zakupić  Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania: z napływem 
promieniowym czy osiowym, o osi/zabudowie poziomej czy pionowej, obecne zapisy SIWZ są  nieprecyzyjne? 
19. Na jakim spadzie minimalnym i nominalnym mają  pracować  turbiny? 
20. Jakie parametry max wydatku i podnoszenia mają  mieć  pompy, proszę  o określenie wielkości wraz z 
jednostkami, zapisy SIWZ są  niekompletne? 
21. Jakiego zakresu regulacji przełyku pomp wymaga Zamawiający? 
22. Czy Zamawiający potwierdza odpowiednie parametry wytrzymałościowe stropu (350kN rozłożone na 4 podpory) 
w miejscu posadowienia zbiornika? 
23. Czy Zamawiający wymaga w ramach przedmiotowego postępowania pozyskania decyzji i uzgodnień, jeżeli tak to 
jakich? 
24. Czy Zamawiający udostępni ciąg komunikacyjny do montażu urządzeń  (wraz ze zbiornikiem), czy też  
przewidywane jest spawanie na miejscu? 
25.. Czy zakres prac obejmuje prace budowlane wykończeniowe? 
26. Jakiego rodzaju generator ma być  zastosowany w 1 kW turbozespole: asynchroniczny, synchroniczny, PMG? 
27. Czy Zamawiający udostępni media do budowy stanowiska laboratoryjnego (energia elektryczna, woda)? 
28. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę  terminu realizacji zadania na 7 miesięcy, gdyż  obecnie wymagany termin 
może być  niemożliwy do utrzymania w obecnej sytuacji pandemicznej? 
29. Czy Zamawiający ze względu na wartość  zadania dopuszcza odbiory i płatności częściowe? 
30. Czy Zamawiający potwierdza że turbozespół  z regulacją  łopat, łopaty będzie miał  regulowane na postoju? 
31. Czy Zamawiający zmieni termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na 30.12.2020 roku ze względu 
na ujawnione wątpliwości i czas potrzebny na przygotowanie profesjonalnej oferty? 

ODPOWIEDZI 

Ad 1. Tak. 

Ad 2. Tak. 

Ad 3. Jedynie okna oraz ściany. 

Ad 4. Nie dopuszcza się  kotwienia do ścian. 

PoIitednika Sw ętokrsk, 

Prjkt pn. CENWS — Ctr SpjIiji Rgin Świ 6ykig" — r Iwowwy pw PolitwhnikQ Świukwyką  w podtwi woy 

Wojwódtww Świętkwyki, p towny pw Zw ąd Wojwódtw, pJnią y rolę  lootytorji Zoroądoojąooj Rogionoloyw Progworow Oporwyjoyor Wojowódotwo 

Świętolwoyokiogo no loto 2014o2020 — jont wpólfln norwony oo środków Unii Eoropojkioj w r0000h Eoropojoloiogo Fondowo Roowojn Rogionolnogo Projokt 
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Ad 5. Rezystory regulowane automatycznie do aktualnego obciążenia. 

Ad 6. Dwa analizatory. 

Ad 7. Dwa falowniki. 

Ad 8. Jest to element pomiarowy stanowiska. 

Ad 9. Taka infrastruktura jest przygotowana w ramach budynku. 

Ad 10. Istotne jest określenie poziomów min/max jako granicznych. 

Ad 11. minimum 10" 

Ad 12. Zamawiający pozostawia termin realizacji bez zmian. 

Ad 13. Lokalizacja zasilania wodą  oraz gniazdami widoczna na zdjęciach, co do zasilania wodą  służyć  ona będzie jedynie do 
napełnienia zbiornika głównego, brak wymagań  przepływu w tym zakresie. 

Ad 14. Posadzka zapewni odpowiednią  nośność. Na rzucie w dostępnej dokumentacji zaznaczone jest umiejscowienie filarów, 
na których można wesprzeć  stopy. 

Ad 15. Potwierdzamy 

Ad 16. Potwierdzamy. 

Ad 17. Zamawiający pozostawia zapisu załącznika nr 3 do SIWZ bez zmian 

Ad 18. Jedna turbina promieniowa, jedna turbina osiowa. Jedna turbina w osi pionowej, jedna w osi poziomej 

Ad 19. Spad powinien mieścić  się  w zakresie od lm do 4,5m 

Ad 20. 300 m3!h 

Ad 21. Informacja wynikająca z mocy generatorów i opisu stanowiska 

Ad 22. Tak 

Ad 23. Nie są  wymagane 

Ad 24. Ciąg komunikacyjny oraz otwory okienne zostaną  udostępnione, należy mieć  na uwadze fizyczne ograniczenia (prześwity, 
otwory). Spawanie jest możliwe w pomieszczeniu, w którym będzie znajdować  się  kaskada wodna 

Ad 25. Budynek został  już  ukończony i jest użytkowany. Wszelkie prace związane z instalacją  stanowiska muszą  zostać  
zakończone tak, aby można było je normalnie użytkować. 

Ad 26. Generator synchroniczny z trwałymi magnesami. 

Ad 27. Tak 

Ad 28. Zamawiający pozostawia termin realizacji bez zmian. 

Ad 29. Rozliczenie i odbiór dokonane zostanie zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do SIWZ. 

Ad 30. Regulacja łopat turbin może odbywać  się  na postoju. 

Ad 31. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Zmianie ulega ust. 1 w pkt XII Miejsce i termin składania 
ofert oraz ust. 1 w pkt XIII SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych otrzymują  
brzmienie: 

Projokt pn. CENWS — Coo5-oo Nookowo—Wdrożoniowo lntoligootoyoh Spoojoli000ji Rogiono Świętokrwkiogo" — roolioowooy pwoo Politwhnkę  więt wyką  oo podtowio owooy o 

Wojowódtwwo Świętokr"okiw, prwotowonyo pwro Zoroąd WojowódoOwo, połniąoy rolę  Intytorji Z000ądoojąooj Rogi000loyw Progrowow Oporoyjoyw Wojowódotwo 

Świętolooryoloirgo oo oto 2014o2020 — joot wtpótflnootowooy oo środków Uoó Eoropojtlóoj w rowook Eoropojdrirgo Food0000 Roowojo Rrgi000lorgo Projokt 
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Xli. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  za pośrednictwem Platformy w terminie do 11.01.2021 r. do godz.12°°" 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 13°°  za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie 
przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B"), pokój nr 2.33" 

KA N C L E R  Z 

dr inż. Artur Szrnidt 

Projukt pn. „CENWIS — ConUnu Nukowo—Wdroż niuwu lntcligcntnych Sp liuuji Rcgion więtok-uyskkgo — rea zonuuy pucu Połitechuik Świgtok9,slcą  nu podutawie umowy 
Wojewóalztwen więtoIcrzysIdm, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniący roi Inntytucji Zarządzającej Regona1nynr Programem Operuwinym Województwa 

Swiętokrzyskiego na lata 2014n2020 — jeut wapólnansowany oo środków Unii Eraropejukiej w ramach Eurupejrkiego Fondusru Rozwoju Regionalnego Projekt 
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