
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         32 42-91-000 
Sekretariat:     32 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       32 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     32 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     32 42-91-288 

Fax:       32 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
 

TT-254/2-PN/34-2020        Rybnik, dnia 31.07.2020 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi  urządzeń technicznych kotłowni gazowo - 
olejowej wraz z agregatem kogeneracyjnym na okres 1  roku - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku    

(zamówienie nr TT-265-PN/37-2020) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.07.2020 r., nr 563338-N-2020 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1:  „Czy istnieje możliwość wglądu do audytu energetycznego wykonanego przed zabudową 

jednostki kogeneracyjnej?” 
Odpowied ź 1: Tak. 
 
Pytanie 2:  „Czy można pozyskać informację odnośnie zużycia energii elektrycznej np. 15- minutowej z 

okresu roku kalendarzowego 2019? Jaki jest pobór godzinowym gazu przez WSS?” 
Odpowied ź 2: Tak. 
 
Pytanie 3:  „Jaka jest moc znamionowa czynna zainstalowanego generatora?” 
Odpowied ź 3: Średni pobór godzinowy gazu w miesi ącu kwietniu 2020r. to 19,71m3, w miesi ącu 
czerwcu 13,73m3. 
 
Pytanie 4:  „Czy źródło kogeneracyjne posiada wbudowane liczniki: gazu, wyprodukowanej energii 

elektrycznej, energii cieplnej? 
Czy funkcjonuje licznik energii  (CO) odbieranej z sieci PEC medium i podawanego do działy 
szpitala?” 

Odpowied ź 4: Tak, źródło kogeneracyjne posiada wbudowane liczniki: gaz u, wyprodukowanej 
energii elektrycznej, energii cieplnej. Funkcjonuje  licznik energii  (CO) odbieranej z sieci PEC 
medium i podawanego do działy szpitala. 
 
Pytanie 5:  „Czy WSS-3 złożył wniosek o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej? 

Jeżeli tak to czy spełniono w nim tzw. „efekt zachęty”?” 
Odpowied ź 5: Tak. We wniosku nie spełniono tzw. „efektu zach ęty”. 
 
Pytanie 6:  „Na kiedy planowane jest uruchomienie agregatu kogeneracyjnego? 

Uruchomienie jednostki kogeneracyjnej winno nastąpić dopiero po uzyskaniu koncesji. Czy ta 
kwestia została rozstrzygnięta przez WSS-3?” 



 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         32 42-91-000 
Sekretariat:     32 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       32 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     32 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     32 42-91-288 

Fax:       32 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
 
Odpowied ź 6: Planowana data: 30.09.2020r. 
 
Pytanie 7:  „Czy definiowane były maksymalne poziomy emisji CO2? Aby móc przystąpić do systemu 

wsparcia- wskaźnik emisji dwutlenku węgla musi plasować się na poziomie nie wyższym niż 
450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji? 
Czy agregat prądotwórczy spełnia to wymaganie?” 

Odpowied ź 7: Tak. 
 
Pytanie 8:  „Czy wydane zostały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej?” 
Odpowied ź 8: Tak. 
 
Pytanie 9:  „Czy podane będą warunki gwarancji dostawy silnika (kogerenatora) tj. czas okresu 

gwarancyjnego, warunki dotyczące gwarancji?” 
Odpowied ź 9: Tak. 
 
Pytanie 10:  „Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 12.08.2020 r.,  z uwagi na krótki czas na 

przygotowanie i złożenie oferty (17.07 do 29.07 – mniej niż 9 dni roboczych w okresie 
urlopowym)” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący modyfikacj ą z dnia 28.07.2020 r. przedłu żył termin składania ofert do 
dnia 05.08.2020 r. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium zmodyfikowany  i ustalony do dnia 05.08.2020 r.  do godziny 
10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 

 
  


