Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
ZESTAW (3)

Olsztyn, dnia 05.04.2019 r.
WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania
MPEC/PE-EZ/74/19) na „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Pytanie nr 1
Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej:
 planów zagospodarowania terenu z naniesionymi aktualnymi obiektami budowlanymi i sieciami na mapie w
wersji edytowalnej,
 kotłów dla potrzeb zabudowy SNCR K1 i K2 oraz modernizacji kotła K3,
 rzutów i przekrojów kotłowni z pokazaniem konstrukcji stalowej kotłowni,
 kanałów spalin,
 komina,
 fundamentów kotłowni, istniejących instalacji za kotłami, kanałami spalin, kominów itp.,
 schematów technologicznych, elektrycznych i AKPiA,
 planów obiektów do wyburzenia.
Pytanie nr 2
Prosimy o udostępnienie wybranych część dokumentacji i rysunków (przekroje, rzuty) dla kotłów K2 i K3: rysunki
zestawieniowe kotłów, części ciśnieniowej, opodestowania, rurociągów w obrębie kotła, rozmieszczenie bandaży
oraz udostępnienie danych technicznych kotła i jego podstawowych podzespołów i urządzeń np. ruszty,
wentylatorów, pompy itd. – z dokumentacji koncesyjnej i DTR.
Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o przekazanie schematu jednokreskowego układu elektrycznego Ciepłowni Kortowo,
parametrów transformatorów potrzeb własnych, schematu rozdzielni 400V zlokalizowanej w budynku zmiękczalni
(głównej rozdzielni RNN), informacji na temat rezerwy bilansu mocy transformatorów i rozdzielni do
wykorzystania przez Wykonawcę dla potrzeb zasilania nowoprojektowanych instalacji IOS.
Pytanie nr 4
Prosimy o przekazanie dokumentacji elektrycznej rozdzielni, z której zasilone mają zostać urządzenia IOS.
Pytanie nr 5
Prosimy Zamawiającego o wskazanie lokalizacji pomieszczenia nastawni oraz przekazanie jej rysunków
aranżacyjnych. Czy nastawnia jest wyposażona w instalację klimatyzacji?
Pytanie nr 6
Prosimy o udostępnienie DTR przedmiotowych kotłów.
Pytanie nr 7
Prosimy o udostępnienie pomiarów emisyjnych dla kotła K1 w zakresie badań stężenia NOx i NH3 w spalinach.
Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącego komina, w szczególności projektu technicznego
komina (dokumentacji wykonawczej) oraz ostatniej oceny stanu technicznego komina.
Prosimy o udostepnienie w wersji elektronicznej rzutu przyziemia zawierającego halę kotłów, fundamenty
istniejących instalacji odpylania oraz fundamenty kanałów spalin.
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Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącej suwnicy, która zamontowana jest nad istniejącymi
instalacjami.
Prosimy o udostępniane dokumentacji technicznej istniejących kanałów spalin, przynajmniej rysunek złożeniowy.
Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów emisji z kotła K1, K2, K3.
Prosimy o przekazanie dokumentacji zainstalowanych instalacji odpylania na kotłach K1,K2,K3 oraz K5.
Prosimy o przekazanie/udostępnienie planu istniejącego zagospodarowania terenu Ciepłowni Kortowo.
Odpowiedź na Pytania od 1 do 7:
Zamawiający informuje, że ww. dokumenty, w zakresie, w jakim Zamawiający jest w ich posiadaniu, objęte
zostały tajemnicą przedsiębiorstwa i będą udostępniane Wykonawcom po podpisaniu przez nich Klauzuli
o zachowaniu poufności (wzór klauzuli stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ) .
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, iż w Rozdziale XIV SIWZ - Informacja
o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami - Informacje ogólne, dodaje pkt 13
o następującym brzmieniu:
„13. Dokumentację oznaczoną jako tajemnica przedsiębiorstwa - Zamawiającego, Zamawiający
przekaże każdemu zainteresowanemu Wykonawcy, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub na
płycie CD, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego (na wskazany poniżej adres e-mail)
zeskanowanej i podpisanej przez Wykonawcę klauzuli o zachowaniu poufności, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik do niniejszego zestawu odpowiedzi na pytania Wykonawców. Podpisane
klauzule o poufności należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce
„Pytania / Informacje”. Zamawiający wymaga, aby klauzule o poufności zostały podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub należycie umocowanego pełnomocnika zgodnie
z wymogami obowiązującymi przy podpisywaniu oferty, określonymi w Rozdziale XV SIWZ tj. w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – kwalifikowany
podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 162).
Ponadto Zamawiający dodaje do SIWZ Załącznik nr 12 Wzór klauzuli o zachowaniu poufności o treści załączonej
do niniejszego zestawu odpowiedzi.
DODATKOWA INFORMACJA
Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia co do udostępnionej
przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Jednocześnie Zamawiający nie gwarantuje, że przekazane
dokumenty (szczególnie w zakresie projektów technicznych) całkowicie odzwierciedlają aktualny stan faktyczny.
Jeżeli Wykonawca w celu złożenia oferty posiłkować się będzie tymi dokumentami, to wykonuje to na własne
ryzyko i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
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