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 Kraków, 18 stycznia 2019 r. 
 

 
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 
 
 

KHK/ZP/DT/2/2018 - Usługi serwisowe turbozespołu parowego SST-300 o numerze seryjnym 
5929 zainstalowanego w ZTPO w Krakowie wraz z instalacją zdalnego monitoringu 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

 
W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów 
Ogłoszenia o dialogu technicznym. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, przedstawiam poniżej: 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie że zapisy pkt. 3 ogłoszenia o dialogu, tj.  
 
W okresie ostatnich trzech lat wykonały przynajmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług 
serwisowych/remontowych związanych z usuwaniem awarii oraz remontem turbozespołu (turbina, generator oraz urządzenia 
pomocnicze wraz z systemem sterowania i wizualizacji) o mocy nominalnej co najmniej 10 MW w spalarniach odpadów lub 
elektrociepłowniach, o wartości nie mniejszej niż 250 000 EUR netto 
 
pozwalają na przestawienie kilku osobnych referencji na zadania polegające na świadczeniu usług 
serwisowych/remontowych związanych z usuwaniem awarii turbozespołu/ów o mocy nominalnej co 
najmniej 10 MW w spalarniach odpadów lub elektrociepłowniach oraz kilku osobnych referencji na remont 
turbozespołu/ów (turbina, generator oraz urządzenia pomocnicze wraz z systemem sterowania i 
wizualizacji) o mocy nominalnej co najmniej 10 MW w spalarniach odpadów lub elektrociepłowniach, oba 
zadania o wartości minimum 250 000 EUR?  
 
Logika zdania sugeruje, że prace o charakterze serwisu awaryjnego oraz remont właściwy turbozespołu mają 
być w zakresie jednego zamówienia, co nie jest typowe na rynku, gdyż umowy serwisowe/usuwanie awarii 
są zazwyczaj osobnymi zadaniami niż zamówienia/umowy na remonty urządzeń, które są traktowane jako 
osobne zadania/projekty. 

 
Odpowiedź: 
Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia referencji ujmujących 
całość przedmiotu zamówienia w ramach jednego zamówienia.  
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