
ZO-01/TRI/2019            Włoszczowa, 08.10.2019 r.  

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU 

  

Dot. Postępowania przetargowego nr ZO-01/TRI/2019 pn. „Wykonanie projektu budowlanego 

budowy układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe w miejscowości 

Włoszczowa” 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1:  

Punkt III Zapytania ofertowego: prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez 

uzgodnienie projektu (uzgodnienie wewnętrzne/złożenie projektu/uzyskanie decyzji/uzyskanie 

ostatecznej decyzji)?  

Odpowiedź:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 20 ust. 1 pkt 2 nakłada na projektanta 

obowiązek uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikających przepisów. Poprzez „uzgodnienie projektu” zamieszczone w zapytaniu ofertowym 

rozumie się uzgodnienia wynikające z przytoczonego powyżej zapisu Ustawy Prawo Budowlane.  

 

Pytanie nr 2:  

Jaką dokumentację projektu dysponuje Zamawiający (dokumentacja środowiskowa/decyzja 

lokalizacyjna itd./)? 

Odpowiedź:  

Projekt posiada następujące postanowienia oraz decyzje:  

1. Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.07.2019 r. 

dotycząca braku oddziaływania projektu na obszar Natura 2000;  

2. Dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych 

części wód, wydany w dniu 04.07.2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;  

3. Pismo dot. braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Pismo 

wydane zostało w dniu 09.07.2019 r. przez Urząd Gminy Włoszczowa.  

4. Projekt nie posiada decyzji lokalizacyjnej. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji 

lokalizacyjnej spoczywa po stronie Wykonawcy.  

Lokalizacja projektu: powiat włoszczowski, gmina Włoszczowa, miejscowość Włoszczowa, ul. 

Kochanowskiego 1, obręb ewidencyjny: 07, nr działki: 3879/2.  

 



Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcom dokładniejszą dokumentację projektu 

(koncepcja/studium wykonalności/ PFU itp.) niż przedstawioną w Załączniku nr 5 do Zapytania 

ofertowego?  

 

Odpowiedź:  

Opracowanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji powinno zostać wykonane 

na podstawie informacji zawartych w Zapytaniu ofertowym, Załączniku nr 5 – Opis Projektu oraz wizji 

lokalnej.  

 

Pytanie nr 4:  

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym nr ZO-01TRI/2019 na wykonanie projektu 

budowlanego budowy układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe  

w miejscowości Włoszczowa, prosimy o:  

 Przesłanie edytowalnych wersji załączników oraz  

 Wskazanie gdzie na Państwa stronie internetowej znajduje się ww. postępowanie.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie udostępni edytowalnych wersji załączników. Ww. postępowanie zostało 

zamieszczone na stronie internetowej – www.osmwloszczowa.com.pl zakładka „aktualności”  

 

Pytanie nr 5:  

W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2. Zamawiający napisał, że na przedmiot 

zamówienia składa się cyt.: „b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, 

uzgodnień, odstępstw itd. W tym m.in. Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa”.  

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu o „pozwoleniu na użytkowanie”? Pozwolenie to 

uzyskuje się przy oddaniu obiektu do eksploatacji, a więc o takie pozwolenie powinien wystąpić 

Wykonawca inwestycji, a nie projektant.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego – W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia,  

w punkcie 2.  

Było:  

„ b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, odstępstw, itd.  

W tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udzieli stosownego 

pełnomocnictwa”.  

http://www.osmwloszczowa.com.pl/


Powinno być:  

„ b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, odstępstw, itd.  

W tym m.in. pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa”.  

 

Pytanie nr 6:  

W rozdziale III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił cyt.: „termin realizacji 

zamówienia części technologicznej i rysunkowej do 30.11.2019 r. uzgodnienie projektu do 31.01.2020 

r.”. W związku z brakiem pewności daty kiedy postępowanie zostanie rozstrzygnięte, proponuje się 

wprowadzenie terminu realizacji wyrażonego w miesiącach. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 

powyższy zapis przybrał poniższą formę? 

„termin realizacji zamówienia części technologicznej i rysunkowej – 2 miesiące od dnia obustronnego 

podpisania umowy. Uzgodnienie projektu – 2 miesiące od dnia zaakceptowania przez zamawiającego 

części technologicznej i rysunkowej”.  

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z paragrafem 6 Wzoru Umowy, Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę terminów.  

 

Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający posiada i udostępni wzór umowy?  

  

Odpowiedź:  

Wzór umowy przekazywany jest na żądanie.  

 

Pytanie nr 8:  

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu zamówienia punkt II.2.b) konieczności uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, ze względu na to iż zakres ten nie stanowi części projektu budowlanego, nie jest też 

elementem pracy projektanta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane obowiązek ten spoczywa na 

Inwestorze, co w praktyce sprowadza się do tego, iż jest on przenoszony na zewnętrzną firmę 

sprawującą nadzór w imieniu Inwestora (tzw. Inżynier Kontraktu) lub na firmę wykonawczą. 

Projektantowi niezmiernie ciężko jest określić kiedy fakt zakończenia budowy nastąpi, gdyż zależy to 

od harmonogramu inwestycji, a nie samego procesu projektowania. Pozostawiając ten zapis 

musielibyśmy termin wykonania w formularzu oferty podać jako termin wykonania projektu, plus 

termin realizacji budowy (bliżej nieznany).  

 

Odpowiedź:  

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono pod pytaniem nr 5.  



Pytanie nr 9:  

Prosimy o potwierdzenie iż termin wykonania jaki zostanie podany w formularzu oferty nie obejmuje 

nadzorów autorskich a jedynie wykonanie kompletnej dokumentacji i złożenie jej do właściwego 

urzędu.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego – W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia,  

w punkcie 2 usunięto podpunkt d) Nadzór autorski pełny.  

 

Było:  

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 

MWe w miejscowości Włoszczowa. Lokalizacja przedsięwzięcia: woj. Świętokrzyskie, miejscowość 

Włoszczowa.  

Opracowanie projektu budowlanego nastąpi na bazie studium wykonalności załączonego do wniosku 

o dofinansowanie – Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 (Załącznik nr 5 – Opis Projektu). 

Zamawiający zastrzega, iż wykonawcy nie wolno używać nazw handlowych, ani autorskich rozwiązań 

dostawców technologii.  

Na przedmiot zamówienia składa się:  

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań przedprojektowych i projektowych, zwanych 

dalej „dokumentacją projektową”.  

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, odstępstw, 

itd. W tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udzieli 

stosownego pełnomocnictwa.  

c) Zaprojektowanie miejsca/pola przyłączeniowego we wskazanej rozdzielni.  

d) Nadzór autorski pełny.” 

Powinno być:  

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 

MWe w miejscowości Włoszczowa. Lokalizacja przedsięwzięcia: woj. Świętokrzyskie, miejscowość 

Włoszczowa.  

Opracowanie projektu budowlanego nastąpi na bazie studium wykonalności załączonego do wniosku 

o dofinansowanie – Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 (Załącznik nr 5 – Opis Projektu). 

Zamawiający zastrzega, iż wykonawcy nie wolno używać nazw handlowych, ani autorskich rozwiązań 

dostawców technologii.  

Na przedmiot zamówienia składa się:  

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań przedprojektowych i projektowych, zwanych 

dalej „dokumentacją projektową”.  



b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, odstępstw, 

itd. W tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udzieli 

stosownego pełnomocnictwa.  

c) Zaprojektowanie miejsca/pola przyłączeniowego we wskazanej rozdzielni.” 

 

Pytanie nr 10:  

Ze względu na brak wytycznych co do trwania inwestycji, jej etapów i założeń realizacyjnych prosimy 

o możliwość podania jednostkowej stawki za nadzór autorski wg której nastąpi rozliczenie faktycznie 

odbytych nadzorów. Pojęcie występujące w opisie zamówienia w punkcie II.2.d) jest zbyt ogólne i nie 

pozwala na prawidłowe oszacowanie kosztów w formie ceny ryczałtowej. Alternatywnie prosimy o 

zmianę punktu II.2.d) na 10 nadzorów w formie jednodniowego pobytu na budowie i 10 nadzorów 

pełnionych z biura.  

 

Odpowiedź:  

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono pod pytaniem nr 9.  

 

Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 

 Mapa do celów projektowych 

 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i decyzja o odstąpieniu wydania decyzji środowiskowej 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

 Warunki zasilania gazem ziemnym z instalacji LNG.  

 

Odpowiedź:  

W zakresie w.w. dokumentów, Zamawiający dysponuje: 

 Mapą do celów projektowych;  

 Pismem dot. braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

wydane przez Urząd Gminy Włoszczowa.  

Instalacja trigneracji nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Instalacja 

trigeneracji pracować będzie na potrzeby własne Spółdzielni.  

Zamawiający nie posiada warunków zasilania gazem ziemnym z instalacji LNG.  

 

Pytanie nr 12:  

Prosimy o udostępnienie studium wykonalności dla planowanej instalacji trigeneracji.  

Odpowiedź:  

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono pod pytaniem nr 3.  



Pytanie nr 13:  

Prosimy o wykreślenie z zakresu przedmiotu zamówienia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Pozwolenie na użytkowanie powinien uzyskać wykonawca instalacji kogeneracji, nie jest to zakres 

pracy projektanta.  

 

Odpowiedź:  

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono pod pytaniem nr 5.  

 

Pytanie nr 14:  

Co Zamawiający rozumie przez „uzgodnienie projektu”, na które w zapytaniu ofertowym 

przewidziano 2 miesiące?  

 

Odpowiedź:  

Uzgodnienie projektu, na które w zapytaniu ofertowym przewidziano 2 miesiące rozumiane jest jako 

uzyskanie prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na budowę.  

 

Pytanie nr 15:  

Czy instalacja trigeneracji ma być zaprojektowana w nowym budynku, czy może Zamawiający planuje 

wykonanie instalacji w budynku istniejącym?  

 

Odpowiedź:  

Instalacja trigeneracji ma być zaprojektowana w zabudowie kontenerowej. Lokalizacja instalacji 

została przedstawiona w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.  

 

Pytanie nr 16:  

Czy ciepło wytwarzane w kogeneracji gazowej w całości ma być wykorzystywane do wytwarzania 

chłodu?  

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

 

 

 



Pytanie nr 17:  

Prosimy o precyzyjne określenie granic projektu: po stronie instalacji gazu, po stronie instalacji 

elektrycznej, po stronie wody lodowej. Prosimy o uzupełnienie informacji rysunkiem prezentującym 

lokalizację obiektów.  

 

Odpowiedź:  

Granicami projektu są: 

- po stronie instalacji gazu: króciec/zawór wyjściowy z instalacji regazyfikacji LNG, 

- po stronie elektrycznej: dodatkowe pole w rozdzielni elektrycznej wskazanej do włączenia prądu z 

instalacji kogeneracji (rozdzielnia NN – 400V), 

- po stronie glikolu – zawory DN150 dojścia i powrotu z instalacji zakładowej (istniejącej).  

 

Pytanie nr 18:  

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego?  

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapytaniem ofertowym:  

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 

MWe w miejscowości Włoszczowa. Lokalizacja przedsięwzięcia: woj. Świętokrzyskie, miejscowość 

Włoszczowa.  

Opracowanie projektu budowlanego nastąpi na bazie studium wykonalności załączonego do wniosku 

o dofinansowanie – Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 (Załącznik nr 5 – Opis Projektu). 

Zamawiający zastrzega, iż wykonawcy nie wolno używać nazw handlowych, ani autorskich rozwiązań 

dostawców technologii.  

Na przedmiot zamówienia składa się:  

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań przedprojektowych i projektowych, zwanych 

dalej „dokumentacją projektową”.  

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, odstępstw, 

itd. W tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udzieli 

stosownego pełnomocnictwa.  

c) Zaprojektowanie miejsca/pola przyłączeniowego we wskazanej rozdzielni.” 

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego.  

 

 

 



Pytanie nr 19:  

Czy dla lokalizacji inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Jeśli nie, 

czy Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji?  

Odpowiedź:  

Nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zamawiający nie posiada decyzji o 

warunkach zabudowy. 

 


