
Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Dostawa wraz z montażem i 
uruchomieniem układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – 
dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5MW oraz odpowiedzi.

1. Ze względu na wymaganie dotrzymania zarówno poziomów NOx, CO jak i poziomu C2H4 
oraz biorąc pod uwagę, że dopuszczalne stężenie C2H4 jest dużo niższe niż dopuszczalne 
stężenie CO w spalinach stosowane są analizatory stężenia C2H4 w spalinach (chromatograf
gazu) oraz czujniki pomiarowe NO i NO2. Nie ma konieczności stosowania monitoringu CO 
jako, że układ katalizatorów, który spełnia bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące 
poziomu NOx oraz C2H4 na pewno również zapewnia wymagany poziom CO. Proszę zatem 
o potwierdzenie, że w zakresie instalacji wymagany jest układ monitoringu NO, NO2 oraz 
układ monitoringu C2H4 w postaci chromatografu gazu umożliwiającego pomiary on-line.

Odp. Tak, wymagany jest układ monitoringu NO, NO2 oraz układ monitoringu C2H4 w postaci 
chromatografu gazu umożliwiającego pomiary on-line.

2. Ze względu na wymaganie pracy wyspowej proszę o informację czy agregat o mocy 4,5 MW
będzie pracował na wydzielona wyspę obciążenia niezależnie czy też równolegle z innymi 
pracującymi agregatami. Ile wyłączników sieciowych będzie kontrolowanych przez 
sterownik agregatu bądź sterownik nadrzędny? Ile agregatów może pracować jednocześnie 
na wyspę? Jeżeli dopuszczalna jest praca równoległa z innymi agregatami czy wymagana 
jest dostawa systemu nadrzędnego realizującego załączenie pierwszego agregatu na pracę 
wyspową a następnie synchronizację pozostałych agregatów do pierwszego agregatu jak 
również realizującego podział mocy pomiędzy pracujące agregaty relatywnie do ich mocy 
nominalnej.

Odp. Agregat musi mieć możliwość pracy na wydzieloną wyspę obciążenia  równole                   
gle z innymi agregatami. Sterownik agregatu bądź sterownik nadrzędny powinien kontrolować
jeden wyłącznik sieciowy - główne zasilenie JMP. W chwili obecnej wszystkie zespoły 
zainstalowane w JMP Flowers  mają możliwość pracy wyspowej. 

3. Na podstawie otrzymanej informacji o Zamówieniu na dostawę i uruchomienie układu 
wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu - dostawa 
kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW i sprawdzania dokumentów brakuje 
na Waszej stronie Załącznik nr 2 Kontraktu wzór: Bankowa/Ubezpieczeniowa Gwarancja 
Zwrotu Zaliczki na kwotę zaliczki wystawionej na rzecz Kupującego. Czy można wysłać go do
nas?

Odp. W załączeniu udostępniono wzór gwarancji bankowej (załącznik A) oraz wzór gwarancji 
dobrego wykonania umowy (załącznik B).
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Projekt pt. Dostawa wraz z monta em i uruchomieniem układu wysokosprawnejż

produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej
jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5MW



4. Uzupełnienie zapisu punktu 3.6 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 
TECHNICZNA (Część II SIWZ)

Pkt 3.6 otrzymuje następujące brzmienie: Kompletny układ olejowy ze zbiornikiem oleju 
świeżego o pojemności 7000 litrów, i zużytego o pojemności 3000 litrów i zbiornikiem 
dziennym oraz automatyką, z dostawa oleju do pierwszego napełnienia. Zbiorniki muszą być 
wykonane jako dwupłaszczowe. 
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Projekt pt. Dostawa wraz z monta em i uruchomieniem układu wysokosprawnejż

produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej
jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5MW



Załącznik A
do Kontraktu Nr …………………………….. 

......................................
(stempel Banku)

....................................................
(Beneficjent)

...................................................
(miejsce i data wystawienia)

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI
NR .........../............

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu .................. zawarliście z JMP Flowers Power Sp. Z o.o.
................................................................................................................................................,
zwaną dalej Firmą, Kontrakt   nr ....................... zwany dalej Kontraktem. Na mocy postanowień
Kontraktu  Firma  ma  otrzymać  od  Was  w  terminie  .........................  zaliczkę  na
poczet  ...........................................................................  (przedmiot  Kontraktu),  w
wysokości  ..............................  % łącznej  kwoty  wartości  Kontraktu,  tj.  ...................  zł.  (słownie
złotych:  ...................................................................................................................),  zwaną  dalej
Zaliczką.
Zaliczka powinna być zwrócona w terminie .............................................................................
W przypadku niewykonania przez Firmę zobowiązań wynikających z Kontraktu i odmowy zwrotu
Zaliczki,  my  Bank  ......................................................................................................,  działając  na
zlecenie  ................................................................................................  zobowiązujemy  się
nieodwołalnie, niezależnie od ważności i skutków prawnych Kontraktu, do zapłacenia Wam każdej
kwoty  do  wysokości  ……………………………...............
(słownie:  .......................................................................................)  
na Wasze pisemne żądanie zapłaty, właściwie podpisane, do którego będą dołączone:
1) Wasze  pisemne wezwanie Firmy do zwrotu zaliczki,
2) Wasze pisemne oświadczenie, że Firma nie wykonała Kontraktu i nie zwróciła Zaliczki, będąc
do tego zobowiązana.

W  celu  identyfikacji  Wasze  pisemne  żądanie  zapłaty  wraz  z  dołączonymi  do  niego  w.w.
dokumentami,  uzasadniającymi  Wasze  roszczenie  oraz  Wasze  oświadczenie,  muszą  być
przedstawione nam za pośrednictwem ......................................................................................

                                        (firma banku)

Bank ten potwierdzi,  że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w Waszym imieniu.

Gwarancja wchodzi w życie po otrzymaniu Zaliczki przez Firmę.

Nasza gwarancja ważna jest do .....................................
co  oznacza,  iż  Wasze  żądanie  zapłaty  i  dołączone  do  niego  ww.  dokumenty  oraz  Wasze
oświadczenie  muszą  wpłynąć  do  nas  w  lub  przed  tym  dniem,  i  wygasa  automatycznie  
i całkowicie w przypadku:
1)  gdyby Wasze żądanie zapłaty oraz dołączone do niego ww. dokumenty i Wasze oświadczenie

nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji,
2)  zwolnienia  nas  przez  Was  ze  wszystkich  zobowiązań  przewidzianych  w  gwarancji,  przed

upływem terminu jej ważności,
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
4) zwrócenia nam  niniejszej gwarancji w terminie jej ważności,
5) zwrotu Zaliczki udokumentowanego nam przesłanym potwierdzeniem zapłaty. 



Niniejsza  gwarancja  powinna  być  nam  zwrócona  po  upływie  terminu  jej  ważności  lub
w przypadku zwrotu Zaliczki.

Żadne  zmiany Kontraktu  nie  wpływają  na  ważność  tej  gwarancji  ani  na  zakres  zobowiązania
Banku. Bank rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach
Kontraktu.

Zobowiązanie  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  wygasa  z  upływem  terminu  jej  ważności  mimo
niezwrócenia jej nam.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna.
Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. 

.........................................................
(stempel firmowy i podpis/y za Bank) 



Załącznik B
do Kontraktu Nr …………………………….

..............................................
(stempel Banku)

......................................................
(Beneficjent)

......................................................
(miejsce i data wystawienia)

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY

Nr .........../............

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu ........ zawarliście z  JMP Flowers Power Sp. Z o.o.
zwaną dalej Firmą Kontrakt ……………………………………….... nr........................................
na ...........................................................................................................................................

(przedmiot umowy)
na łączną kwotę ........................................................................, zwaną dalej Kontraktem.

My Bank ………………………………………….., działając na zlecenie ........................
................................................................................................................................................
zobowiązujemy się  nieodwołalnie,  niezależnie  od  ważności  i  skutków prawnych  Kontraktu,  do
zapłacenia Wam każdej kwoty do wysokości ................................ (słownie: ..........................
..................................................................................................) na Wasze pisemne żądanie zapłaty
oraz  Wasze  pisemne  oświadczenie,  że  Firma  nie  zapłaciła  kar  umownych  będąc  do  tego
zobowiązana  lub  odmówiła  zapłaty  należności  wynikających  ze  zobowiązań  gwarancyjnych  w
związku z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem*) Kontraktu.

W  celu  identyfikacji  Wasze  pisemne  żądanie  zapłaty  oraz  Wasze  oświadczenie,  muszą  być
przedstawione nam .................................................................................................................

(forma przekazania roszczenia)
za pośrednictwem ................................................................................................................... (firma

banku)

Bank ten potwierdzi,  że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w Waszym imieniu.

Nasza gwarancja ważna jest do ................................ co oznacza, iż Wasze żądanie zapłaty oraz
dołączone  do  niego  ww.  dokumenty   i  Wasze  oświadczenie  muszą  wpłynąć  do  nas  
w lub przed tym dniem, i wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1)  gdyby Wasze żądanie zapłaty oraz dołączone do niego ww. dokumenty i Wasze oświadczenie

nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji,
2)  zwolnienia  nas  przez  Was  ze  wszystkich  zobowiązań  przewidzianych  w  gwarancji,  przed

upływem terminu jej ważności,
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności,
5) zapłacenia kar umownych udokumentowanego nam …………………



6) zapłacenia należności wynikających z zobowiązań gwarancyjnych 

Niniejsza  gwarancja  powinna  być  nam  zwrócona  po  upływie  terminu  jej  ważności  lub
w przypadku zapłacenia kar umownych.

Żadne  zmiany Kontraktu  nie  wpływają  na  ważność  tej  gwarancji  ani  na  zakres  zobowiązania
Banku. Bank rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach
Kontraktu.

Zobowiązanie  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  wygasa  z  upływem  terminu  jej  ważności  mimo
niezwrócenia jej nam.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna. 
Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. 
Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. 

............................................................
(stempel firmowy i podpisy za Bank) 

*) niepotrzebne skreślić


