Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 28.05.2019 r.
ZESTAW (17)
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
Proszę o doprecyzowanie, że nowy dwuprzewodowy komin o wysokości 90 m i średnicach wylotów 2,4 m,
oznacza komin zamknięty w jednym gabarycie. Na przekazanym schemacie nr 2 do PFU zaznaczono dwa
oddzielne kominy. Zapis nie zgadza się ze schematem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że komin ma być dwuprzewodowy. Schemat jest tylko schematem i nie wnosi nic poza
informacją, że Wykonawca ma wybudować komin dwuprzewodowy.
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, iż do uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie wymagane uzyskanie decyzji
środowiskowej tak jak zostało to wydane w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie z dnia 25.10.2018r.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie wymagane uzyskanie decyzji
środowiskowej.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę o okres ewentualnego
uzyskania decyzji środowiskowej (w razie konieczności jej uzyskania).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z uwagi na brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, nie będzie
konieczności przedłużenia terminu uzyskania pozwolenia na budowę.
Pytanie nr 4
Prosimy o odpowiedź czy Miejscowy Plan Zagospodarowania zezwala na wykonanie zakresu prac opisanych w
SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Miejscowy Plan Zagospodarowania zezwala na wykonanie zakresu prac opisanych
w SIWZ.

Pytanie nr 5
W związku z informacją przekazaną oferentom w dniu 23.05.2019r. o konieczności budowy nowego komina w
wykonaniu dwuprzewodowym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zlokalizowania na każdym
przewodzie komina przekrojów pomiarowych, w których zostaną zamontowane urządzenia pomiarowe instalacji
ciągłego monitoringu emisji spalin.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań określonych w PFU. Spaliny do komina mają być
doprowadzone z Części Szczytowej i Podstawowej osobnymi przewodami podłączonymi do indywidualnych
przewodów kominowych. Przekroje pomiarowe, w których będą zamontowane urządzenia zapewniające ciągły
pomiar emisji a także przekroje pomiarowe zapewniające kalibrację tych urządzeń i pomiary kontrolne należy
zlokalizować na kanałach dolotowych do poszczególnych przewodów kominowych.
Na każdym z przewodów kominowych należy także zapewnić możliwość wykonywania kontrolnych pomiarów
emisji wg zapisu na str. 67 PFU.
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