Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 16.04.2019 r.
ZESTAW (8)

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”.
zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Umowy:
Pytanie nr 1
Pkt. 1.38. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty z których wynikają warunki
wskazane w pkt. 1.38.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia innych dokumentów poza udostępnionymi w postępowaniu oraz tych, które zostaną
udostępnione po podpisaniu przez oferenta klauzuli poufności.
Pytanie nr 2
Pkt. 1.39. Prosimy o informację, która ze Stron Umowy ponosić będzie koszty z tytułu czynności wykonanych
przez Jednostkę Pomiarową?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszty za czynności wykonane przez Jednostkę Pomiarową będą ponoszone zgodnie
z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 3
Pkt. 1.42. Prosimy o wykreślenie sformułowania: „w szczególności mające miejsce na skutek działań
prowadzonych przez Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 4
Pkt. 1.61. Prosimy o zmianę okresu gwarancji na okres 5 (pięciu) lat dla robót budowlanych i okres 36 miesięcy
dla urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 5
Pkt. 1.67. Prosimy o zmianę pkt 1.67. w sposób następujący: „Ostateczny Rachunek Kosztów Rozwiązania
Umowy – oznacza uzgodnione i dokonane przez Strony Umowy ostateczne podsumowanie kosztów związanych
z odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy, przedstawiający wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od
Wykonawcy i odwrotnie, lecz niezapłacone lub nieodzyskane przez Strony w inny sposób.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 6
Pkt. 1.84. Prosimy o wykreślenie w pkt 1.84. sformułowania „łącznie”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 7
Pkt. 1.89. Prosimy o zmianę pkt. 1.89. w sposób następujący: „Próby – oznacza wszelkie inspekcje, czynności
sprawdzające, odbiory techniczne, badania, testy, kontrole, w tym Rozruch i Ruch Próbny, wykonywane zgodnie
z Umową,
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1) do przeprowadzenia, których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Przepisów Prawa, Pozwoleń lub
Umowy,
2) o których przeprowadzenie może zawnioskować Zamawiający lub Inżynier Kontraktu u Wykonawcy w czasie
czynności odbiorowych lub w Okresie Gwarancji Jakości pod warunkiem, że są one obiektywnie konieczne i
uzasadnione, lub
3) których przeprowadzenia może zażądać Organ Władzy Publicznej od Zamawiającego, Wykonawcy lub Osób
po stronie Wykonawcy.
Koszty prób ponosi Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 8
Pkt 1.93. Prosimy o zmianę pkt. 1.93. w sposób następujący: „Przepisy prawa – oznacza wszelkie przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania Umowy, w tym przepisy
prawa miejscowego i prawa Unii Europejskiej, w tym Dyrektywę IED, Konkluzje BAT, obowiązujące jak i
opublikowane i oczekujące na wejście w życie na dzień podpisania Umowy, a ponadto interpretacje przepisów
prawa podatkowego wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800), orzeczenia, wyroki, nakazy, zakazy oraz postanowienia Organów Władzy
Publicznej właściwych, w sprawach dotyczących modernizacji Ciepłowni Kortowo; wszelkie odniesienia do
„Przepisów Prawa” obejmują również akty o charakterze ustawowym lub administracyjnym ujednolicające,
nowelizujące lub zastępujące „Przepisy Prawa”, a także wszelkiego rodzaju inne uregulowania ogłoszone na ich
podstawie, w tym Normy, których obowiązek stosowania wynika z Przepisów Prawa;”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 9
Pkt 1.113. ppkt. 3 Prosimy o wykreślenie sformułowania: „które nie posiadają przymiotu wysokiej jakości”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 10
Pkt. 1.115 Prosimy o zmianę pkt 1.115. w sposób następujący: „Wstępny Rachunek Kosztów Rozwiązania
Umowy – oznacza uzgodnione i dokonane przez Strony wstępne podsumowanie należności i szacowanych
kosztów ukończenia budowy Inwestycji po odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 11
Pkt. 4.5. Prosimy o informację czy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.5. uwzględnia również
koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz kosztów postępowań administracyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia koszty uzyskania decyzji administracyjnych
oraz kosztów postępowań administracyjnych.
Pytanie nr 12
Pkt. 4.10. Prosimy o informację czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braków/nieścisłości w
Dokumentacji Instalacji SNCR Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o
przesunięcie terminu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca w takim przypadku nie będzie uprawniony do złożenia wniosku o
przesunięcie terminu. Ewentualne braki w dokumentacji w zakresie Instalacji SNCR Zamawiającego nie mają
wpływu na realizację Umowy przez Wykonawcę.
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Pytanie nr 13
Pkt. 4.19. Prosimy o dopisanie w pkt. 4.19. na końcu zdania, po słowach „nie rozpoczyna się”, sformułowania: „o
ile Zamawiający nie skorzysta z możliwości wynikającej z pkt. 4.14.” oraz o wykreślenie sformułowania: „o ile
spełnione zostaną wskazane w Umowie warunki do jej zapłaty”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dopisanie w pkt. 4.19. na końcu zdania, po słowach nie
rozpoczyna się”, sformułowania:
„o ile Zamawiający nie skorzysta z możliwości wynikającej z pkt. 4.14.”
Pytanie nr 14
Pkt. 4.22.4. Prosimy o zmianę pkt 4.22.4. w sposób następujący: „dostarczenia i montażu wszystkich
niezbędnych Urządzeń i Materiałów Budowlanych określonych w Umowie, przy czym będą one fabrycznie nowe i
nie posiadające Obciążeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 15
Pkt. 4.22.5 Prosimy o doprecyzowanie o jakich obiektach, urządzeniach mowa w pkt. 4.22.5?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w punkcie 4.22.5 mowa jest o obiektach i urządzeniach, które Wykonawca uzna za
niezbędne w celu realizacji Umowy zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 16
Pkt. 4.22.8. Prosimy o zmianę pkt. 4.22.8. w sposób następujący: „przeprowadzenia Szkoleń personelu
Zamawiającego, który będzie operował Inwestycją po jej przekazaniu do Użytkowania i przekazania
Zamawiającemu wytycznych do określenia zakresu obowiązków i instrukcji stanowiskowych dla personelu
Zamawiającego mającego prowadzić obsługę Instalacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 4.22.8. na następujące:
„przeprowadzenia Szkoleń personelu Zamawiającego, który będzie operował Inwestycją po jej
Przekazaniu do Użytkowania i przekazania Zamawiającemu wytycznych do określenia zakresu
obowiązków i instrukcji stanowiskowych dla personelu Zamawiającego mającego prowadzić obsługę
Inwestycji.”
Pytanie nr 17
Pkt. 4.30.10. Prosimy o doprecyzowanie pkt 4.30.10., że uprzątnięcie Terenu po wycince drzew jest obowiązkiem
Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający uprzątnie teren po wycince drzew (bez usuwania korzeni).
Pytanie nr 18
Pkt. 4.30.12. Prosimy o doprecyzowanie pkt. 4.30.12. na jakich warunkach Wykonawca miałby strzec mienia
Zamawiającego lub o wykreślenie sformułowania: „i mienia Zamawiającego”.
Odpowiedź:
Zamawiający stwierdza, że punkt 4.30.12 jednoznacznie określa obowiązki Wykonawcy w tym zakresie.
Pytanie nr 19
Pkt. 4.30.18. Prosimy o zmianą pkt. 4.30.18. w sposób następujący: „umożliwienia Zamawiającemu oraz
Inżynierowi Kontraktu w każdym czasie, jednakże po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy (z 2 dniowym
wyprzedzeniem), wstępu na Teren Budowy, przeprowadzenia jego kontroli, kontroli realizowanych Dostaw i
Robót Budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej
realizacji Robót Budowlanych i innych Prac.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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Pytanie nr 20
Pkt. 4.39.1. Prosimy o dopisanie w pkt. 4.39.1. „a także miejsca składowania odpadów.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie następującego brzmienia pkt 4.39.1 umowy:
„wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej, ewentualnie innych mediów oraz miejsca
składowania odpadów dla celów budowy, położonych na terenie Ciepłowni Kortowo. Za właściwy sposób
magazynowania i zagospodarowania tych odpadów odpowiada Wykonawca;
Pytanie nr 21
Pkt. 4.39.8. Prosimy o zmianę pkt. 4.39.8. w sposób następujący: „udzielania niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 3 dni, na żądanie Wykonawcy, informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do
wykonania Przedmiotu Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 22
Pkt. 4.39.9. Prosimy o zmianę pkt. 4.39.9 w sposób następujący: „weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji zieleni i
opracowań dotyczących drzew, kolidujących z obiektami i infrastrukturą Instalacji objętymi Dokumentacją
Projektową uzgodnioną przez Wykonawcę z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu zgodnie z Umową i
dostarczenia tej weryfikacji i aktualizacji Wykonawcy niezwłocznie po jej wykonaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie następującego brzmienia pkt 4.39.9
umowy: „weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji zieleni i opracowań dotyczących drzew, kolidujących z
obiektami i infrastrukturą Instalacji objętymi Dokumentacją Projektową uzgodnioną przez Wykonawcę z
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu zgodnie z Umową i dostarczenia tej weryfikacji i aktualizacji
Wykonawcy niezwłocznie po jej wykonaniu.”
Pytanie nr 23
Pkt. 4.40 Prosimy o doprecyzowanie pkt 4.40. po czyjej Stronie leżą koszty audytu energetycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że audyt energetyczny będzie wykonany kosztem i staraniem Zamawiającego.
Pytanie nr 24
Pkt. 5.4. Prosimy o doprecyzowanie pkt. 5.4. jak w praktyce będzie wyglądał odbiór o którym mowa w niniejszym
punkcie. Czy odbiór zostanie potwierdzony protokołem?
Odpowiedź:
Wykonawca przed wbudowaniem musi uzyskać pisemne potwierdzenie odebrania i akceptacji przez Inżyniera
Kontraktu wszystkich Urządzeń i Materiałów Budowlanych.
Pytanie nr 25
Pkt. 5.5. Prosimy o wykreślenie z pkt. 5.5. sformułowania „być bardzo dobrej jakości”, jako bardzo
subiektywnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 26
Pkt. 5.7. Prosimy o zmianę pkt. 5.5. w sposób następujący: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
Dostawy, Roboty Budowlane, inne Prace oraz usługi przeznaczone do wykonywania Przedmiotu Umowy, za
teren Budowy oraz każdą z części Inwestycji od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
aż do daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu (danej części Inwestycji podlegającej przekazaniu
do Użytkowania), kiedy to odpowiedzialność za daną część Inwestycji przechodzi na Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 5.7. na następujące:
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„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dostawy, Roboty Budowlane, inne Prace oraz usługi
przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy, za Teren Budowy oraz za każdą z części Inwestycji od
daty rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, aż do daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
Częściowego do Użytkowania, kiedy to odpowiedzialność za daną część Inwestycji przechodzi na
Zamawiającego.”
Pytanie nr 27
Pkt. 5.8. Prosimy o zmianę pkt. 5.8. w sposób następujący: „Realizacja Inwestycji będzie zapewniać optymalne
wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej Ciepłowni Kortowo i nie może prowadzić do jej uszkodzenia
lub awarii. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Ciepłowni Kortowo nie może ograniczać jej funkcjonalności,
trwałości oraz niezawodności jednostek produkcyjnych. W tym zakresie Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą wyłącznie za swoje zawinione działania lub zaniechania.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 28
Pkt. 5.10. Prosimy o doprecyzowanie pkt. 5.10 po czyjej Stronie leżą koszty powołania niezależnego inspektora?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że niezależny inspektor będzie powołany na koszt Zamawiającego.
Pytanie nr 29
Pkt. 6.2. Prosimy o zmianę pkt. 6.2. w sposób następujący: „Wykonawca przygotuje Dokumentację, która pozwoli
uzyskać wszystkie wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać
przeglądów Dokumentacji i inspekcji stanu jej przygotowania, niezależnie od tego gdzie jest ona sporządzona,
jednakże po wcześniejszym, minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem, poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze
przeprowadzenia w/w inspekcji. Jeżeli po dacie podpisania Umowy zostaną zmienione lub wydane nowe polskie
warunki techniczne, Normy, Przepisy Prawa, to Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do nich.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 30
Pkt. 6.17. Prosimy o wydłużenie siedmiodniowego (7) terminu wynikającego z pkt. 6.17. do czternastu dni (14).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 31
Pkt. 6.25 Prosimy o dodanie w pkt 6.25 sformułowania „wiążących zaleceń”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 6.25 – użycie
sformułowania „wiążących zaleceń” w zdaniu pierwszym.
Pytanie nr 32
Pkt. 6.26. Prosimy o zmianę ostatniego zdania w pkt. 6.26. w sposób następujący: „Jeżeli Wykonawca nie
Wykona obowiązku w terminach określonych powyżej, Zamawiający po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu
Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż siedem (7) dni terminu do wykonania tego
obowiązku, może powierzyć wykonanie zmian w Dokumentacji, w tym w Projekcie Budowalnym zamiennym
innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę
ostatniego zdania punktu 6.26 umowy, które przyjmuje brzmienie:
„Jeżeli Wykonawca nie Wykona obowiązku w terminach określonych powyżej, Zamawiający po
wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż
siedem (7) dni terminu do wykonania tego obowiązku, może powierzyć wykonanie zmian w Dokumentacji,
w tym w Projekcie Budowalnym zamiennym innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
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Pytanie nr 33
Pkt. 7.9. Prosimy o dodanie w pkt. 7.9. następującego sformułowania: „Brak reakcji po stronie Inżyniera Kontraktu
w zakreślonym powyżej terminie, oznacza brak uwag i możliwość podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji
bez zastrzeżeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 34
Pkt. 7.13. Prosimy o dodanie w pkt. 7.13. następującego sformułowania: „Brak reakcji po stronie Inżyniera
Kontraktu w zakreślonym w pkt. 7.12. terminie oznacza brak uwag i możliwość podpisania Protokołu Odbioru
Dokumentacji bez zastrzeżeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 35
Pkt. 7.14. Prosimy o zmianę pkt. 7.14. w sposób następujący: „Zamawiający nie może odmówić podpisania
Protokołu Odbioru Dokumentacji w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu lub wystąpienia
wyłącznie Usterek w Dokumentacji, które nie wpływają na dalszą terminową realizację Przedmiotu Umowy. W
takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Wykonawcy płatności należnej Wykonawcy
raty wynagrodzenia. W takim wypadku Wykonawca usunie usterki wymienione w Liście Wad i Usterek
Dokumentacji w terminach w niej wskazanych, nie dłużej niż do dnia odbioru kolejnego Etapu. Inżynier Kontraktu
wydaje opinię w sprawie prawidłowości i kompletności usunięcia usterek. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu
będzie wynikać, że Usterki w Dokumentacji nadal występują, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może
wstrzymać odbiór Prac objętych kolejnym Etapem do czasu usunięcia Usterek.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt 7.14 na następujące:
„Zamawiający nie może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji w przypadku uzyskania
pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu lub wystąpienia wyłącznie Usterek w Dokumentacji, które nie
wpływają na dalszą terminową realizację Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający
zobowiązany jest dokonać na rzecz Wykonawcy płatności należnej Wykonawcy Raty Wynagrodzenia, o ile
zachodzą warunki do płatności określone w Umowie. W takim wypadku Wykonawca usunie usterki
wymienione w Liście Wad i Usterek Dokumentacji w terminach w niej wskazanych, nie dłużej niż do dnia
odbioru kolejnego Etapu. Inżynier Kontraktu wydaje opinię w sprawie prawidłowości i kompletności
usunięcia usterek. Jeżeli z opinii Inżyniera Kontraktu będzie wynikać, że Usterki w Dokumentacji nadal
występują, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może wstrzymać odbiór Prac objętych kolejnym Etapem
do czasu usunięcia Usterek.”
Pytanie nr 36
Pkt. 7.17. Prosimy o zmianę sformułowania w ostatnim zdaniu pkt. 7.17. w sposób następujący: „w terminach
uzgodnionych przez Strony Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 37
Pkt. 9.14. Prosimy o zmianę sformułowania w pierwszym zdaniu pkt. 9.14. w sposób następujący: „Wykonawca
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia stwierdzenia wystąpienia niezgodności ”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez zmianę
pierwszego zdania punktu 9.14 umowy, które przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia stwierdzenia wystąpienia
niezgodności powiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o niezgodności realizacji Prac z Umową i
przyczynie (przyczynach), z których one wynikają, o okolicznościach, mogących spowodować opóźnienie
w realizacji Prac i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają, jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji
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Prac faktyczny lub spodziewany postęp Prac będzie niewystarczający do zakończenia Etapu lub
Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania w terminach
wynikających z Umowy, w szczególności jeśli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przekraczającym 30
(trzydzieści) Dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub Harmonogramu Realizacji
Inwestycji.”
Pytanie nr 38
Pkt. 10.1.2. Prosimy o dodanie w pkt. 10.1.2. po słowach: „wskazanymi w pkt. 4.13. Umowy” następującego
sformułowania: „oraz w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się przystąpić do Fazy Budowy pomimo
niespełnienia się któregokolwiek z warunków zawieszających”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 10.1.2. po słowach:
„wskazanymi w pkt. 4.13. Umowy” następującego sformułowania: „oraz w przypadku gdy Zamawiający
zdecyduje się przystąpić do Fazy Budowy pomimo niespełnienia się któregokolwiek z warunków
zawieszających”.
Pytanie nr 39
Pkt. 10.1.4. Prosimy o dodanie w pkt. 10.1.4. po słowach: „wskazanymi w pkt. 4.13. Umowy” następującego
sformułowania: „oraz w przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się przystąpić do Fazy Budowy pomimo
niespełnienia się któregokolwiek z warunków zawieszających”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 10.1.4. po słowach:
„wskazanymi w pkt. 4.13. Umowy” następującego sformułowania: „oraz w przypadku gdy Zamawiający
zdecyduje się przystąpić do Fazy Budowy pomimo niespełnienia się któregokolwiek z warunków
zawieszających”.
Pytanie nr 40
Pkt. 10.17. Prosimy o wykreślenie pkt. 10.17.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 41
Pkt. 11.9. Prosimy o wykreślenie pkt. 11.9.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 42
Pkt. 11.10. Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z pkt. 11.10. dotyczącego możliwości potrącania kwot przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 43
Pkt. 11.11. Prosimy o wykreślenie pkt. 11.11.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 44
Pkt. 11.18. Prosimy o wykreślenie pkt. 11.18.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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Pytanie nr 45
Pkt. 13.13 Prosimy o zmianę pkt. 13.13. w następujący sposób: „W razie wystąpienia wyłącznie Usterek
Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, może podpisać Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając
Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest dokonać na
rzecz Wykonawcy płatności należnej Wykonawcy raty wynagrodzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 13.13 następującego brzmienia:
„W razie wystąpienia wyłącznie Usterek Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, może
podpisać Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. W takim
przypadku Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Wykonawcy płatności należnej Wykonawcy
Raty Wynagrodzenia, o ile zachodzą warunki do płatności określone w Umowie.”
Pytanie nr 46
Pkt. 13.14 Prosimy o wykreślenie z pkt. 13.14 zdania drugiego rozpoczynającego się od słów: „Jeżeli dokonano
odbioru Prac (…)”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 47
Pkt. 13.15 Prosimy o dodanie w pkt 13.15 zdania: „Brak reakcji po stronie Inżyniera Kontraktu w zakreślonym w
pkt. 13.15. terminie oznacza brak uwag i możliwość podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 48
Pkt. 13.17. Prosimy o doprecyzowanie po czyjej Stronie leżą koszty z tytułu zasięgnięcia opinii niezależnej
jednostki?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt z tytułu zasięgnięcia opinii niezależnej jednostki pokrywa Zamawiający.
Pytanie nr 49
Pkt. 13.21. Prosimy o dodanie w pkt. 13.21 zdania: „W przypadku przedłużenia terminu na akceptację wniosku
Wykonawcy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
niedotrzymania terminów spowodowanych wydłużonym okresem.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 13.21 ostatniego zdania o treści:
„W przypadku przedłużenia terminu na akceptację wniosku Wykonawcy z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminów spowodowanych
wydłużonym okresem.”
Pytanie nr 50
Pkt. 13.21. Prosimy o zmianę pkt. 13.21. w następujący sposób: „ Jeżeli w Okresie Gwarancji Jakości dojdzie do
obniżenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
doprowadzić Inwestycję do takiego stanu technicznego, aby spełniła ona wymagania Umowy, Przepisów Prawa i
Norm i osiągnęła Gwarantowane Parametry Techniczne i Dodatkowe Parametry Techniczne poprzez
modyfikację, naprawę, wymianę Urządzeń lub w inny sposób. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł tego osiągnąć
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiednim ze względu na rodzaj Wady powodującej obniżenie
Gwarantowanego Parametru Technicznego, a w przypadku nie uzgodnienia tego terminu – w ciągu 30
(trzydziestu) Dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o pogorszeniu danego parametru, to Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy i dochodzić odszkodowania, na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu
Cywilnego. Zamawiający nie traci przy tym prawa do naliczania Kar Umownych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż treść pytania oferenta sugeruje, że pytanie dotyczy pkt 14.12 projektu Umowy.
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Pytanie nr 51
Pkt. 14.15. Prosimy o zmianę w pkt. 14.15. sformułowania „w dodatkowo wyznaczonym do tego rozsądnym
terminie” na „w dodatkowo uzgodnionym przez Strony terminie”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 52
Pkt. 16.1. Prosimy o dodanie w pkt. 16.1. po słowach „powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy”,
sformułowania: „i przekaże kopię polisy Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 16.1. po słowach:
„powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy”, sformułowania: „i przekaże kopię polisy Wykonawcy”.
Pytanie nr 53
Pkt. 17.9. Prosimy o dodanie w pkt. 17.9. sformułowania: „w dodatkowym terminie, jednakże nie krótszym niż 30
dni.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dodanie w pkt. 17.9 na końcu słów o treści:
„jednakże nie krótszym niż 14 (czternaście) dni ”.
Pytanie nr 54
Pkt. 17.15 Prosimy o wykreślenie pkt. 17.15. w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 55
Pkt. 18.4.2. Prosimy o zmianę pkt. 18.4.2. w następujący sposób: „zaskarżeń i innych środków prawnych
powodujących opóźnienie w uzyskaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowę i Użytkowanie, z powodu
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – zmiana terminów przewidzianych w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym lub w Harmonogramie Realizacji Inwestycji o czas postępowania
sądowego lub sądowo-administracyjnego, w którym doszło do oddalenia lub odrzucenia środka prawnego lub w
którym doszło do uznania zasadności środka prawnego lub o czas postępowania sądowo-administracyjnego w
sprawie ze skargi z wnioskiem o wstrzymanie wykonania Pozwolenia na Budowę.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi różnicy między dotychczasową treścią pkt. 18.4.2. a treścią proponowaną przez oferenta.
Pytanie nr 56
19.8.4. Prosimy o zmianę w pkt. 19.8.4. terminu „opóźnia się” na termin pozostaje w „zwłoce” oraz o
doprecyzowanie czy chodzi o opóźnienie w dotrzymaniu końcowego terminu czy też o opóźnienie w odniesieniu
do któregokolwiek z terminów?
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 19.8.4 następującego brzmienia:
„opóźnia się z zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy o co najmniej 2 (dwa) miesiące w odniesieniu do
któregokolwiek z terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego”
Pytanie nr 57
Pkt. 19.8.7. Prosimy o dopisanie w pkt. 19.8.7 w zdaniu pierwszym po słowach „i pomimo pisemnego wezwania”
sformułowania „i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu”.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez dopisanie w pkt. 19.8.7 w zdaniu pierwszym po
słowach „i pomimo pisemnego wezwania” sformułowania „i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu”.
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Pytanie nr 58
Pkt. 19.26. Prosimy o dopisanie w pkt 19.26. w zdaniu: „W przypadku zawieszenia Prac przez Zamawiającego z
przyczyn, za które Wykonawca zgodnie z Umową nie ponosi odpowiedzialności” słów: „lub na które nie miał
wpływu, Wykonawcy przysługuje.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 59
Pkt. 19.26.4. Prosimy o wprowadzenie pkt. 19.26.4. w brzmieniu: „prawo domagania się przesunięcia terminów
oraz zwolnienia od odpowiedzialności za ich niedotrzymanie.”
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie pkt. 19.26.4. w brzmieniu: „prawo
domagania się przesunięcia terminów oraz zwolnienia od odpowiedzialności za ich niedotrzymanie.”
Pytanie nr 60
Pkt. 20.6. Prosimy o wykreślenie w pkt. 20.6. sformułowania: „chyba, że Zamawiający był zmuszony do
dokonania opracowań Danych Wykonawcy i skorzystania z nich na skutek nieprawidłowego wykonywania
Umowy przez Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 61
Pkt. 7.5. Prosimy o wykreślenie pkt. 7.5.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 62
Pkt. 7.11. Prosimy o wykreślenie pkt. 7.11.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 63
Pkt. 8.6. Prosimy o wykreślenie pkt. 8.6.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 64
Pkt. 11.8.7. Prosimy o wykreślenie pkt. 11.8.7.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 65
Pkt. 14.7. Prosimy o wykreślenie pkt. 14.7.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 66
Pkt. 14.8. Prosimy o zmianę pkt. 14.8. w sposób następujący: „Jeżeli podczas Okresu Gwarancji w Inwestycji
ujawni się jakakolwiek Wada, Usterka, nastąpi awaria lub wydarzy się jakiekolwiek uszkodzenie, wówczas
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w
najkrótszym technicznie możliwym terminie od otrzymania powiadomienia i usunie Wadę, Usterkę, awarię lub
uszkodzenie w możliwie najkrótszym uzgodnionym obustronnie terminie, zgodnie z warunkami udzielonej
gwarancji.”
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Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 14.8 następującego brzmienia:
„Jeżeli podczas Okresu Gwarancji w Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada, Usterka, nastąpi awaria lub
wydarzy się jakiekolwiek uszkodzenie, wówczas Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie
Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w najkrótszym technicznie możliwym terminie od
otrzymania powiadomienia i usunie Wadę, Usterkę, awarię lub uszkodzenie w możliwie najkrótszym
uzgodnionym obustronnie terminie, na koszt Wykonawcy i zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.”
Pytanie nr 67
Pkt. 14.26. Prosimy o zmianę pkt. 14.26. w sposób następujący: „14.26. Okresy Gwarancji Jakości na
Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich rozpoczynają bieg od dnia Przekazania do
Użytkowania danej części Inwestycji, której obsługę zapewnia dane Oprogramowanie. W ramach Gwarancji
Jakości na Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich, Wykonawca (w ramach
Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy) zobowiązuje się do dokonania wszelkich napraw i wymiany
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich w przypadku wystąpienia Wad lub Usterek.
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć stosowne umowy w tym zakresie z osobami trzecimi na własny koszt i
ryzyko. W umowach, o których mowa w poprzednim zdaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dostawcą
Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich, określone zostaną między innymi odpowiednie
czasy reakcji i naprawy dla różnych kategorii błędów Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób
Trzecich, tak aby prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Inwestycji nie było zakłócone lub było zakłócone w
najmniejszym możliwym stopniu, a Gwarantowane Parametry Techniczne utrzymane na poziomie określonym w
pkt. 12 Umowy. Czas reakcji (rozumiany jako czas mierzony od chwili zgłoszenia błędu lub awarii do chwili gdy
personel Wykonawcy po raz pierwszy skontaktuje się z Zamawiającym w celu poinformowania o przyjęciu
zgłoszenia lub przystąpieniu do wykonania naprawy błędu lub awarii) będzie nie dłuższy niż 24 (dwadzieścia
cztery) godziny, a czas naprawy (rozumiany jako czas mierzony od chwili zgłoszenia błędu lub awarii do
momentu wykonania całkowitej naprawy błędu lub awarii i przywrócenia pełnej sprawności Oprogramowania
Wykonawcy lub Oprogramowania Osób Trzecich) nie będzie dłuższy niż 7 (siedem) Dni, o ile Zamawiający i
Wykonawca nie uzgodnią dłuższego terminu, pod warunkiem że uzgodniony lub wskazany w Umowie termin nie
spowoduje przestoju w pracy Inwestycji. Łączny czas błędów i awarii Oprogramowania Wykonawcy i
Oprogramowania Osób Trzecich powodujących wstrzymanie pracy danej części Inwestycji nie może przekroczyć
14 (czternastu) Dni w każdym roku Okresu Gwarancji Jakości i Okresu Rękojmi. Wykonawca zapewnia i
oświadcza, że serwis gwarancyjny Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich zapewniany
przez Wykonawcę będzie dostępny przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) Dni w
tygodniu i będzie wykonywany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, znające Oprogramowanie
Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich oraz posiadające doświadczenie w tego typu usługach.
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie pkt. 14.26 następującego brzmienia:
„Okresy Gwarancji Jakości na Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich
rozpoczynają bieg od dnia Przekazania do Użytkowania danej części Inwestycji, której obsługę zapewnia
dane Oprogramowanie. W ramach Gwarancji Jakości na Oprogramowanie Wykonawcy i Oprogramowanie
Osób Trzecich, Wykonawca (w ramach Wynagrodzenia Umownego za Fazę Budowy) zobowiązuje się do
dokonania wszelkich napraw i wymiany Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich w
przypadku wystąpienia Wad lub Usterek. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć stosowne umowy w tym
zakresie z osobami trzecimi na własny koszt i ryzyko. W umowach, o których mowa w poprzednim zdaniu
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dostawcą Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób
Trzecich, określone zostaną między innymi odpowiednie czasy reakcji i naprawy dla różnych kategorii
błędów Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich, tak aby prawidłowe i
nieprzerwane funkcjonowanie Inwestycji nie było zakłócone lub było zakłócone w najmniejszym możliwym
stopniu, a Gwarantowane Parametry Techniczne utrzymane na poziomie określonym w pkt. Błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania. Umowy. Czas reakcji (rozumiany jako czas mierzony od chwili
zgłoszenia błędu lub awarii do chwili gdy personel Wykonawcy po raz pierwszy skontaktuje się z
Zamawiającym w celu poinformowania o przyjęciu zgłoszenia lub przystąpieniu do wykonania naprawy
błędu lub awarii) będzie nie dłuższy niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, a czas naprawy (rozumiany jako
czas mierzony od chwili zgłoszenia błędu lub awarii do momentu wykonania całkowitej naprawy błędu lub
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awarii i przywrócenia pełnej sprawności Oprogramowania Wykonawcy lub Oprogramowania Osób
Trzecich) nie będzie dłuższy niż 7 (siedem) Dni, o ile Zamawiający i Wykonawca nie uzgodnią dłuższego
terminu, pod warunkiem że uzgodniony lub wskazany w Umowie termin nie spowoduje przestoju w pracy
Inwestycji. Łączny czas błędów i awarii Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich
powodujących wstrzymanie pracy danej części Inwestycji nie może przekroczyć 14 (czternastu) Dni w
każdym roku Okresu Gwarancji Jakości i Okresu Rękojmi. Wykonawca zapewnia i oświadcza, że serwis
gwarancyjny Oprogramowania Wykonawcy i Oprogramowania Osób Trzecich zapewniany przez
Wykonawcę będzie dostępny przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) Dni w
tygodniu i będzie wykonywany przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, znające Oprogramowanie
Wykonawcy i Oprogramowanie Osób Trzecich oraz posiadające doświadczenie w tego typu usługach.”
Pytanie nr 68
Pkt. 19.8.1. Prosimy o wydłużenie terminu w pkt. 19.8.1. do 30 (trzydziestu) dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ poprzez nadanie
następującego brzmienia pkt 19.8.1 umowy:
„nie rozpocznie Prac w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od terminu rozpoczęcia określonego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym,
Pytanie nr 69
Pkt. 20.16. Prosimy o wykreślenie pkt. 20.16.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 70
Prosimy o wprowadzenie kar umownych należnych Wykonawcy od Zamawiającego: a) Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego
w………….niniejszej umowy) oraz zwróci wszystkie koszty obciążające Wykonawcę do czasu odstąpienia przez
którąkolwiek ze Stron od umowy, w razie odstąpienia od umowy nie z winy Wykonawcy. b) Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto (wskazanego w
…………………………… niniejszej umowy) za każdy dzień opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do
czynności odbiorowych przedmiotu umowy, oraz braku zapewnienia Wykonawcy wjazdu na teren budowy. c)
Wykonawca niezależnie od zastrzeżonych kar może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 71
PFU Definicje Pkt. II ppkt 3.5
Definicje: „Komin– oznacza podlegający zabudowie kompletny nowy komin z fundamentem, w wykonaniu
jednoprzewodowym (...)” Pkt. II ppkt 3.5 dostawa i montaż nowego komina w wykonaniu wieloprzewodowym;
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że komin ma być wykonany jako jednoprzewodowy.
Pytanie nr 72
PFU Pkt. III ppkt 1 W tabeli nr 2 podano aktualne oraz odpowiednio dla przewidywanej konfiguracji instalacji po
roku 2022, wymagania dotyczące standardów emisyjnych w tym wymaganie dotyczące emisji rtęci <9µg/m3 such
6% O2. Emisja rtęci nie jest natomiast gwarantowanym parametrem technicznym za urządzeniami
oczyszczającymi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłącza z zakresu dostaw instalację redukcji rtęci w
spalinach.
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że instalacja redukcji rtęci w spalinach nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca
ma tylko zapewnić możliwość rozbudowy w przyszłości układu oczyszczania spalin o redukcję rtęci (zapewnienie
miejsca na zabudowę odpowiednich urządzeń)
Pytanie nr 73
PFU Pkt. V ppkt. 2 Parametry doboru IOS Prosimy o uzupełnienie parametrów paliwa o zawartość rtęci oraz
fluoru w węglu oraz siarki i chloru w biomasie planowanej do współspalania. Dane te są niezbędne do
prawidłowego zaprojektowania instalacji oczyszczania spalin.
Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje innych danych niż te, które znajdują się w PFU lub tych, które zostały podane w ramach
odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.
Pytanie nr 74
PFU Pkt. V ppkt. 2 Parametry doboru IOS Prosimy o uzupełnienie parametrów spalin o projektową zawartość
tlenu oraz wilgoci w spalinach na wylocie z kotłów. Dane te są niezbędne do przeliczenia rzeczywistego
przepływu spalin przez instalację oczyszczania spalin.
Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje innych danych niż te, które znajdują się w PFU lub tych, które zostały podane w ramach
odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.
Pytanie nr 75
PFU Pkt. V ppkt. 2 Parametry doboru IOS. W celu odpowiedniego doboru instalacji odsiarczania spalin prosimy
sprecyzowanie parametrów spalin na wlocie do instalacji w zakresie:
- stężenie SO2
- stężenie HCl
- stężenie HF
- stężenie Hg.
Pozostawienie wyliczenia przez Wykonawcę danych wejściowych do zaprojektowania IOS na podstawie
podanych (niepełnych) parametrów węgla i biomasy może skutkować przewymiarowaniem lub
niedowymiarowaniem oferowanej instalacji. Ponadto brak zdefiniowania stężeń wlotowych zanieczyszczeń do
wyliczenia kosztów eksploatacyjnych uniemożliwia dokonanie wiarygodnej oceny porównawczej zaoferowanych
technologii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje innych danych niż te, które znajdują się w PFU lub tych, które zostały podane w ramach
odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.
Pytanie nr 76
PFU Pkt. V ppkt. 2 Parametry doboru IOS W celu odpowiedniego doboru instalacji oczyszczania spalin prosimy o
podanie maksymalnego stężenia pyłu przy spalaniu paliwa gwarancyjnego, zawartego w spalinach za
istniejącymi układami MOS, które zgodnie z wymaganiami Zamawiającego mają pozostać w nowym układzie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje innych danych niż te, które znajdują się w PFU lub tych, które zostały podane w ramach
odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.
Pytanie nr 77
PFU Pkt. V ppkt. 2 Parametry doboru IOS Prosimy o potwierdzenie wymaganej wartości podciśnienia za
istniejącymi układami MOS kotłów K1 i K2. Dane te są niezbędne do doboru nowych wentylatorów spalin
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje takimi pomiarami. Zamawiający może udostępnić instalację w celu dokonania
pomiarów podciśnienia.
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Pytanie nr 78
PFU Pkt. V ppkt. 9.3 „Instalacja odpylania ma stanowić kompletny zespół filtra workowego z wlotowymi i
wylotowymi lejami, urządzenia rozprowadzenia spalin, sekcje i worki filtrów, obudowę, (...)”
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga obudowania filtra nawet jeśli nie wynika to z potrzeb
technologicznych filtra. Standardem wykonania tego typu instalacji jest izolacja układu wraz z systemem grzania
strategicznych elementów, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie od warunków atmosferycznych. Dodatkowa
obudowa instalacji będzie wpływała na wzrost kosztów inwestycyjnych zadania. W przypadku pozostawnia
zapisu prosimy o sprecyzowanie wymagań w zakresie rodzaju obudowy oraz obszaru zastosowania (filtr,
konstrukcja wsporcza filtra, reaktor, klatka schodowa itd.)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że stwierdzenie „obudowę” ma charakter ogólny i nie precyzuje sposobu i zakresu
obudowy filtra. W związku z powyższym kwestia ta pozostaje w gestii Wykonawcy. Wykonawca dokona obudowy
tych elementów filtra, które uzna za konieczne w zastosowanej przez niego technologii procesu filtracji.
Pytanie nr 79
PFU Pkt. V ppkt. 9.3” instalacja aeracji stożkowego dna zbiornika z dmuchawą;”
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie sprężonego powietrza na potrzeby aeracji
dna zbiornika magazynowego produktu poprocesowego z projektowanego układu sprężonego powietrza tj. bez
potrzeby zabudowy dedykowanej dmuchawy
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie sprężonego powietrza na potrzeby aeracji dna zbiornika magazynowego
produktu poprocesowego z projektowanego układu sprężonego powietrza tj. bez potrzeby zabudowy
dedykowanej dmuchawy
Pytanie nr 80
PFU Pkt. V ppkt. 9.3 „Zespół filtra workowego musi być podzielony na trzy oddzielne odseparowane sekcje z
możliwością wyłączenia co najmniej jednej z nich z eksploatacji do celów konserwacji lub kontroli/wymiany
worków, itp.”
Prosimy o potwierdzenie czy dobór filtra dla maksymalnego przepływu spalin tj. 110% obciążenia kotła, powinien
uwzględniać pracę przy wyłączonej jednej sekcji filtra, czy też podczas pracy filtra z wyłączoną jedną sekcją
możliwa będzie proporcjonalna redukcja przepływu spalin przez instalację. Wymaganie takie powinno być jasno
sprecyzowane przez Zamawiającego ponieważ z jednej strony zapewnia wysoką dyspozycyjność układu, ale z
drugiej strony wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów inwestycyjnych projektu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podczas pracy filtra z wyłączoną jedną sekcją możliwa będzie proporcjonalna
redukcja przepływu spalin przez instalację. Celem podziału na sekcje jest możliwość jej wyłączenia w przypadku
uszkodzenia worków danej sekcji i kontynuowanie pracy instalacji ze zredukowaną proporcjonalnie ilością
przepływających przez instalację spalin do czasu kiedy nastąpi możliwość odstawienia kotła i naprawy
uszkodzonej sekcji.
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