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                                                                                                                                           Załącznik nr 15 do SWZ
                                                Wyjaśnienia do Dokumentacji  Technicznej budowy Ciepłowni C1 i C2.

   Poniżej przedstawiamy pytania i  odpowiedzi  je wyjaśniające, dotyczące Dokumentacji  Technicznej,
mogące się   pojawić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.  Budowa dwóch
gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C-1)
i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C-2).

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że sprawność określona w specyfikacji technicznej (ST) na str. 12 dla kotłowni
C1 i C2 będzie wymagana dla zespołu kocioł-ekonomizer na poziomie 97,5% dla parametrów:

- powrót z sieci 43°C,
- zasilanie 70°C
- temperatura powietrza +5°C,
- dla 100% mocy znamionowej zespołu.
Odpowiedź
Zgodnie ze specyfikacją  techniczną (ST)  dla kotłowni C1 i C2 wymaga się, aby dobór mocy wymienników
ekonomizera   gwarantował  sprawność  wytwarzania  ciepła  w  układzie  kocioł-ekonomizer  z
uwzględnieniem straty kominowej i straty wypromieniowania przy zastosowaniu metody obliczania strat
zgodnie z normą PN-EN 12953-11 min. 97,5% w całym zakresie temperatur zasilania i  powrotu sieci
ciepłowniczej  o  parametrach  obliczeniowych  120  oC/60  oC przy  100%  mocy  znamionowej  kotła.Pod
pojęciem  cały  zakres  temperatur  zasilania  i  powrotu  sieci  ciepłowniczej  rozumie  się  wszystkie
temperatury podane w poniższej tabeli:

Podane parametry odniesienia:
- powrót z sieci 43°C,
- zasilanie 70°C
- temperatura powietrza +5°C,
- dla 100% mocy znamionowej zespołu kocioł - ekonomizery
dotyczą jedynie potwierdzenia uzyskania sprawności  układu kocioł-ekonomizer równej lub większej niż
100% dla parametrów sieci ciepłowniczej umożliwiających maksymalną kondensację spalin.  Sprawność
100% uwzględnia ciepło kondensacji spalin.
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Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o wyższej sprawności niż opisana w ST na str. 11  przy
jednoczesnym zmniejszeniu mocy ekonomizera,  ale zachowaniu wymaganej  w ST str.  12 sprawności
zespołu kocioł-ekonomizer na poziomie 97,5% dla warunków opisanych w pytaniu wcześniejszym tj.:
powrót z sieci 43°C, zasilanie 70°C, temperatura powietrza +5°C, dla 100% mocy znamionowej zespołu?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o wyższej sprawności niż opisana w ST na str. 11 ( 91,5%)
przy  jednoczesnym zmniejszeniu  mocy  ekonomizera  jedynie  pod warunkiem uzyskania  przez  zespól
kocioł-ekonomizer sprawności minimalnej 97,5% w całym zakresie temperatur zasilania i powrotu sieci
ciepłowniczej.
Moc znamionowa kotła bez ekonomizera ( wolnostojącego lub zintegrowanego z kotłem) nie może  być
mniejsza od 19 MW ( dla kotła większego) lub 11,4 MW ( dla kotła mniejszego).

 Pytanie nr 3 
Załączony do SWZ Projekt Wykonawczy dla C1 i C2 jest niekompletny. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dostarczy brakujące elementy projektu np. rysunki izometryczne
prowadzenia  rurociągów  (w  tym  gazu),  kanałów  powietrza,  kanałów  spalin,  rysunki  wykonawcze
poszczególnych elementów itd.?



Prosimy o przedstawienie zawartości kompletnego Projektu Wykonawczego, który Zamawiający posiada
w tym listę rysunków i dokumentów.
Czy przedstawiony w SWZ Projekt Wykonawczy dla C1 i C2 spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź 
Zamawiający  uważa,  że  dostarczony  projekt  wykonawczy  jest  wystarczający  do  wykonania
i  wyceny  Przedmiotu  Zamówienia.  Projekt  nie  zawiera  rysunków  izometrycznych  rurociągów
ułatwiających  prowadzenie  prac  montażowych   ponieważ  Zamawiający  musiałby  założyć,  że  nie
dopuszcza  stosowania  urządzeń  innych  niż  w  projekcie  co  nie  jest  zgodne  z  prawem  zamówień
publicznych.
W  przypadku  zastosowania  urządzeń  zamiennych  wykonane  rysunki  izometryczne  stają  się
nieprzydatne. 
W  skład  Projektu  Wykonawczego  wchodzą  następujące  tomy  (każdy  tom  posiada  odrębny  wykaz
rysunków):
TOM 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 2.1 – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
TOM 2.2 – BRANŻA KONSTRUKCYJNA
TOM 2.3 – BRANŻA SANITARNA
TOM 2.4 – BRANŻA ELEKTRYCZNA
TOM 2.5 – BRANŻA AKPiA
TOM 3 – BRANŻA TECHNOLOGICZNA
TOM 4 – BRANŻA TECHNOLOGICZNA STACJA UZDATNIANIA WODY
TOM 5 – REMONT ZBIORNIKA WODY REZERWOWEJ

Pytanie nr 4
Czy  Zmawiający  dostarczy  Projekt  Wykonawczy  w  tym  model  3D  w  wersji  edytowalnej  i  w  jakim
formacie plików?
Odpowiedź
Zamawiający  nie  posiada  projektu  w  modelu  3D.  Zamawiający  przekaże  najważniejsze  fragmenty
projektu w wersji  edytowalnej  w rozszerzeniem dwg.  Projekt  wykonawczy dla  C1 i  C2 opisany  jako
„Załącznik  nr  12  (edytowalny)  –  Projekt  wykonawczy  ciepłowni  C1  i  C2”  umieszczono  na  stronie
internetowej Zamawiającego pod linkiem: 
https://ec-piotrkow.pl/zalacznik12edytowalny-ProjektWykonawczyCieplowniC1iC2.zip

Pytanie nr 5
Prosimy o przedstawienie Procedury Odbiorowej Przedmiotu Umowy z Gwarantowanymi Parametrami
w tym Ruchu Próbnego, Pomiarów Gwarancyjnych i Warunków Przekazania Kotłowni do Eksploatacji. 
Czy pomiary odbiorcze będą przeprowadzane przez Firmę pomiarową Zewnętrzną, kiedy i na czyj koszt?
Odpowiedź 
Warunkiem  przekazania  kotłowni  do  eksploatacji  jest  uzyskanie  gwarantowanych  parametrów,
podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 Inwestor zleci na swój koszt niezależnej firmie między innymi następujące  pomiary w celu określenia
sprawności zespołu kocioł-ekonomizer:
- temperatury spalin w kominie, 
- średniego przepływu spalin w warunkach normalnych, 
- średniej gęstość spalin w warunkach normalnych,
- wartości opałowej gazu. 
Strumień  przepływającego  gazu  ziemnego  zostanie  odczytany  z  przepływomierza  stanowiącego
wyposażenie  stacji  pomiarowej.  Moc  cieplna  przekazana  do  instalacji  zostanie  odczytana
z legalizowanego licznika ciepła stanowiącego wyposażenie instalacji technologicznej.
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Pytanie nr 6
Wykonawca  ma  wykonać  zadanie  wg  projektu  Zamawiającego.  W  projekcie  Umowy  jest  zapis
„Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszą wiedzą techniczno-
budowlaną,  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR,
wytycznych  wykonawczych  oraz  DTR-kach  dostawców  materiałów  oraz  wymaganiami  techniczno-
jakościowymi.”
a, w § 9 Umowy, Gwarancja i rękojmia jest zapis:
„Na wykonany Przedmiot Umowy niezależnie od przysługującej Zamawiającemu z mocy prawa, rękojmi
za  wady,  Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości.  Udzielenie  gwarancji  oznacza,  że  Wykonawca
gwarantuje, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umową, będzie kompletny, wolny od
wad,  będzie  osiągał  zakładane  rezultaty,  w  tym  Gwarantowane  Parametry  Techniczne  oraz  że
gwarantuje prawidłową pracę Przedmiotu Umowy”
Pytanie  brzmi:  Zakładając,  że  Wykonawca  realizuje  prace  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym
Zamawiającego to, dlaczego ma gwarantować Parametry Techniczne zastosowanej technologii? Należy
założyć, że technologia jest dobrana prawidłowo przez Firmę Projektową i zastosowane                     w
Projekcie  Wykonawczym  urządzenia  spełnią  wszystkie  założone  wymagania  Zamawiającego  -
Przedmiotu Umowy. 
W związku z  tym wnioskujemy o odstąpienie  od wymogu spełnienia,  że  „Przedmiot  Umowy będzie
osiągał  zakładane  rezultaty,  w  tym  Gwarantowane  Parametry  Techniczne  oraz  że  gwarantuje
prawidłową  pracę  Przedmiotu  Umowy”.  Wykonawca  będzie  gwarantował  natomiast  Należyte
Wykonanie Przedmiotu Umowy i Gwarancji Jakości zgodnie z Projektem Wykonawczym Zamawiającego.
Odpowiedź

W  przypadku  zastosowania  przez  Wykonawcę  tych  samych  urządzeń  i  materiałów,  które  są
zawarte  w  projekcie  wykonawczym  i  wykonania  instalacji  technologicznej  zgodnie  z  projektem
odpowiedzialność  za  niedochowanie  Gwarantowanych  Parametrów  Technicznych  spadnie  na  biuro
projektów pod warunkiem, że prace zostały wykonane należycie.

Zamawiający  przypomina,  że  wszelkie  nazwy  własne,  marki,  nazwy  producenta,  znaki
towarowe  itp.  przywołane  w  dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB  służą  ustaleniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  wymogów  technicznych
założonych  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszcza  się  urządzenia  i  materiały  równoważne  jako
urządzenia/materiały  wykonane  przez  dowolnych  producentów  przy  zachowaniu  identycznych  lub
lepszych  parametrów  technicznych  i  walorów  użytkowych  oraz  w  pełni  kompatybilnych  z  resztą
urządzeń  pod  warunkiem,  iż  spełniają  one  te  same  właściwości
techniczne.

Pytanie nr 7
Prosimy o udostępnienie KIP – Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla C1 i C2.
Odpowiedź
Zamawiający udostępni KIP -  Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla C1 i C2 na stronie internetowej
Zamawiającego pod linkiem: https://ec-piotrkow.pl/KIP.zip

Pytanie nr 8 
W Decyzji  Środowiskowej dla C1 są rozbieżności  w stosunku do mocy cieplnej kotłów.  Z orzeczenia
Decyzji  wynika,  że  mają  to być  dwa kotły  o  wydajności  22  MW każdy,  natomiast  z  charakterystyki
przedsięwzięcia  wynika,  że  dwa  kotły  o  wydajności  do  22MW.  W  Projekcie  Zamawiającego  mamy
zastosowane  kotły  2  x  19MW.  Czy  mamy  rozumieć,  że  Zamawiający  w  przypadku  wystąpienia



problemów z tym związanych poczyni odpowiednie Uzgodnienia Wyjaśniające i uzyska właściwą Decyzję
Środowiskową oraz ma świadomość ewentualnego przedłużenia Harmonogramu Realizacji  i  kosztów
z tym związanych.
Z orzeczenia Decyzji:

Z załącznika do Decyzji - Charakterystyki Przedsięwzięcia:

Odpowiedź
W decyzji środowiskowej nie ma rozbieżności w zakresie mocy kotłów w stosunku do oczekiwań

Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia kotłów o mocy znamionowej nie mniejszej niż 19
MW (czyli mocy przekazanej do instalacji).  Nominalna  moc cieplna jest to energia, jaką wprowadzamy
do kotła z paliwem zgodnie z definicją KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).
Kocioł o mocy znamionowej 19 MW będzie miał moc cieplną nie większą niż 22 MW. 

Ponieważ   zapisy  w  decyzji  są  właściwe  nie  przewidujemy  wystąpienia  o  nową  decyzję  oraz
ewentualnego przedłużenia harmonogramu realizacji.

Pytanie nr 9
W decyzji Środowiskowej dla C1 jest zapis:

1. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonać wycinkę maksymalnie 4t szt. drzew.
2. W ramach kompensacji zaproponowanej przez inwestora na działkach o nr ewid. 640 i 641, w

obrębie 14, mieście Piotrków Trybunalski, należy nasadzić 73 szt. drzew z gatunku: kasztanowiec
biały,  jesion wyniosły,  klon polny,  klon pospolity,  lipa drobnolistna,  lipa szerokolistna,  platan
klonolistny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab pospolity, buk zwyczajny, śliwa wiśniowa.
grusza drobnoowocowa, jabłoń ozdobna lub wiśnia piłkowana

3. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić stosowną opiekę i pielęgnację drzew i krzewów,
a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od
posadzenia,  w  okresach  bezdeszczowych  podlewać,  przy  czym  warunek  ten  dotyczy  okresu
wegetacyjnego.  Terminy  i  częstotliwość  podlewania  dostosować  do  aktualnych  warunków
hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych.
Podlewanie drzew prowadzić tak, aby dostarczać drzewom tygodniową minimalną dawkę wody
wg wzoru: 20 litrów na osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm pierścienicy drzewa. Dopuszcza się
także  stosowanie  podziemnych  i  naziemnych  systemów  nawadniania  zapewniających  ww.
skutek.

Czy w/w zakres należy do Przedmiotu Umowy czy Zamawiający zrealizuje w/w wymagania wg innej
Umowy?



Odpowiedź
W decyzji  środowiskowej  dla  Ciepłowni  C1 w pkt.  II.1  orzeczenia jest  zapis  41 szt.  drzew a  nie  jak
Państwo napisaliście 4t szt.
W załaczniku nr 14 SWZ w przedmiarach branży budowlanej, dziale 6 „Wycięcie i nasadzenie drzew” w
poz. od 84 do 88 ujęte są nakłady na to zadanie. Wobec powyższego zakres ten należy do Przedmiotu
Umowy, i został on ujęty w przedmiarach robót. 

Pytanie nr 10
Prosimy o podanie granic (punktów styku) realizacji Przedmiotu Umowy dla poszczególnych branż.
Odpowiedź
Zakresem  zadania  objęta  jest  branża  architektoniczno-konstrukcyjna,  drogowa,  technologiczna,
sanitarna,  elektryczna  i  AKPiA.   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  całego  zakresu
zamówienia  obejmującego  wszystkie  wymienione  branże.  Koordynacja   prac  wykonywanych  przez
pracowników realizujących prace w ramach poszczególnych branż wraz z ustaleniem styku pomiędzy
nimi należy do Wykonawcy. 

Pytanie nr 11 
Czy zasilanie gazem kotłów w zakresie poza kotłownią jest w zakresie Przedmiotu Umowy? Jeśli tak to
prosimy o przesłanie projektu wykonawczego z obmiarami, zestawieniem urządzeń                          i
granicami  wykonania  oraz  datami  dostarczenia  gazu  dla  poszczególnych  Obiektów  C1  i  C2  przez
Zamawiającego.
Odpowiedź
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przyłącze  gazu  od  stacji  pomiarowej  (od  króćca  zespołu
zaporowo upustowego wyjściowego) do szafki gazowej na elewacji projektowanego budynku kotłowni.

Projekt przyłącza gazu został  Państwu udostępniony(Tom 1–projekt zagospodarowania terenu).
Obmiary Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

Daty dostarczenia gazu są określone w warunkach gazowych:
- kotłownia C2: III kw. 2022 roku do 30.09.2022 r.
–kotłownia C1: w roku 2023.

Pytanie nr 12
W Pozwoleniu na budowę dla C1 i C2 jest poniższy zapis:

Czy wymagany zakres prac Zamawiający zrealizuje według innego zadania czy jest to zakres Przedmiotu
Umowy? który będzie realizowany (jeśli zaistnieje taka kolizja) i rozliczony w ramach prac dodatkowych.
Odpowiedź

Zamawiający nie  przewiduje  w  tym  zakresie  wykonywania  prac  dodatkowych.  Wykonawca
powinien  w  trakcje  wizji  lokalnej  zapoznać  się  z  terenem  budowy  w  celu  stwierdzenia  czy  na
przedmiotowym terenie występują kolizje  z  urządzeniami melioracyjnymi.  Zgodnie z  mapą do celów
projektowych  urządzenia  takie  nie  powinny  występować  na  terenie  Inwestycji.  W  przypadku  ich
stwierdzenia o fakcie należy powiadomić Zamawiającego. 



Pytanie nr 13
Tabelka znajdująca się na schematach elektrycznych rozdzielnic RG-C1 oraz RG-C2 mówi o zasilaniu z
transformatora  1250  kVA.  Na  schemacie  jest  informacja  również,  że  połączenie  ma  być  wykonane
szynoprzewodem 2000A. Zaś na schematach są opisane wyłączniki zasilające na 1000A.  Dodatkowo w
plikach  „Opis  PW  C2  T2.4  -  branza  elektryczna.pdf"  na  stronie  8  oraz  „Opis  PW  C1  T2.4  -  branża
elektryczna.pdf" na stronie 14 jest mowa, że rozdzielnice RG-C1 oraz RG-C2 należy wykonać w stopniu
ochrony IP54.  W celu przeniesienia prądu 2000A w rozdzielnicach z takim IP należałoby zastosować
wyłącznik  2500A.  Proszę  o  przeanalizowanie  problemu  i  określenie  na  jaki  prąd  ma być  wykonana
rozdzielnica?
Odpowiedź
W  polach  zasilających  należy  zastosować  wyłączniki  o  prądzie  znamionowym  2500A  oraz  szyny
dystrybucyjne o prądzie znamionowym 2500A. 

Pytanie nr 14
Proszę o określenie prądów zwarciowych dla rozdzielnic SN oraz nn.
Odpowiedź
Prądy zwarciowe dla rozdzielnic SN i nn okreslone są w ponizszych tabelach
Rozdzielnia 15kV

Lp. Rozdzielnia 6kV e2ALPHA Parametry rozdzielnicy

1 Typ e2ALPHA

2 Producent: Elektrometal Energetyka S.A.

3 Napięcie znamionowe rozdzielnicy 17,5kV

4 Częstotliwość znamionowa 50Hz

5 Prąd  znamionowy  szyn  zbiorczych,  pól  zasilających  i
sprzęgłowych

630A

6 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s) 25kA

7 Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 63kA

8 Stopień ochrony IP4X

 Rozdzielnice 400/230V
Lp. Rozdzielnica 400/230V Parametry rozdzielnicy

1 Typ Sivacon S8

2 Producent: Siemens

3 Napięcie znamionowe rozdzielnicy 1000V

4 Częstotliwość znamionowa 50Hz

5 Prąd  znamionowy  szyn  zbiorczych,  pól  zasilających  i
sprzęgłowych

2500A (RG)
1000A (RC)

6 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s) 55kA

7 Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 70kA

8 Stopień ochrony IP54

Pytanie 15
W TOMIE 1 „Zagospodarowanie terenu" dla ciepłowni  C-1 na str.  10 pkt.  6.2.9 zapisano  „Realizacja
Inwestycji  wymaga przeprowadzenia wycinki drzew celem zwolnienia miejsca do realizacji  Inwestycji.



Drzewa konieczne do usunięcia zaznaczono kolorem fioletowym na załączonym podkładzie mapowym.
Drzewa pozostające zaznaczono kolorem zielonym".
Prosimy  o  wskazanie  na  którym  podkładzie  mapowym  naniesiono  kolorem  fioletowym  drzewa  do
usunięcia.
Odpowiedź
Na powyższe pytanie udzielono już odpowiedzi ( pytanie nr 13) informując, że w ramach Przedmiotu
Umowy jest  do wycięcia 41 szt.  drzew i do nasadzenia 73 szt.  drzew. Ilości  te opisane są w decyzji
środowiskowej. Nasadzenia kompensacyjne zostaną zrealizowane częściowo na działce nr 640 obręb 14
oraz na działce nr 641 obr.14 Zamawiającego na prawo od projektowanego budynku ciepłowni C2. W
uzupełnieniu załączamy mapę z zaznaczonymi drzewami do wycięcia i lokalizacją nasadzeń.
Na mapce zaznaczone jest dodatkowo 14 szt. drzew do wycięcia i 7 szt do nasadzenia a koszty tych prac
poniesie Zamawiający.  Wycięcie i  nasadzenie tych drzew to wynik dodatkowych uzgodnień         w
ramach  budowy  obiektów  towarzyszących  które  nie   wymagały   decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.
55 drzew do wycięcia – z czego 41 w ramach decyzji środowiskowej (na koszt Wykonawcy), 14 w ramach
budowy obiektów towarzyszących nie wymagających decyzji środowiskowej (na koszt Zamawiającego) .
80  drzew  do  posadzenia  -  z  czego  73  w  ramach  decyzji  środowiskowej(na  koszt  Wykonawcy),  7
w  ramach  budowy  obiektów  towarzyszących  nie  wymagających  decyzji  środowiskowej  (na  koszt
Zamawiającego) .
Załączniki 1, 2.

Pytanie nr 16
Wnosimy o wyjaśnienie kto ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką drzew.
Odpowiedź
Opłaty administracyjne za wycinkę drzew w ramach Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 17
W TOMie 2.1 Architektura wskazuje się na stronie 19 w pkt. 3,9 o konieczności wykonania ogrzewania
grzejnikowego z projektowanego węzła cieplnego.
Prosimy  o  wskazanie  nr  tomu  dokumentacji,  ze  wskazaniem  nr  rysunku  i  zestawienia  urządzeń
dotyczących instalacji ogrzewania – grzejnikowej z projektowanym węzłem cieplnym.
 O ile dokumentów tych nie ma w materiałach przetargowych – wnosimy o uzupełnienie materiałów
przetargowych.
Odpowiedź
Zakres ogrzewania oraz węzła cieplnego dla poszczególnych budynków zawarto w punkcie 3.8 opisu do
Tomu 2.3.  Opis  instalacji  grzewczej  zawarto  w punkcie  3.8.2.1.  wraz  z  zestawieniem grzejników.  W
punkcie 3.8.2.1. opisano sposób ogrzewania hali kotłów. Rozwiązania w tym zakresie przedstawiono na
rysunkach S-10 do S-12. Z uwagi na bliskość źródła ciepła węzeł cieplny należy wyposażyć w odpowiedni
układ redukcyjny ciśnienia. Wymienniki do podgrzewu ciepłej wody użytkowej muszą być lutowane stalą
nierdzewną.
Załaczniki 3, 4.

Pytanie nr 18
Dokumentacja  projektowa  (TOM  3  dla  C-1  str.  6  pkt.4)  opisuje  zaprojektowany  zespół  kocioł  –
ekonomizer o sprawności  ≥98%, przy średnich parametrach wody sieciowej  Tzewn.  +5°C,  T zasilania
70°C, Tpowrotu 43°C.



W udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wymaga sprawności zespołu kotłowego 97,5% w
całym  zakresie  temperatur  zasilania  i  powrotu  sieci  ciepłowniczej  o  parametrach  obliczeniowych
120/60°C przy 100% mocy znamionowej kotła
W odpowiedzi nr 2 jak wyżej Zamawiający jednak dla parametrów odniesienia: Tpowrót z sieci 43°C, T
zasilanie 70°C, T powietrza +5°C, dla 100% mocy znamionowej zespołu kocioł – ekonomizer wymaga
potwierdzenia przez Wykonawcę uzyskania sprawności  układu kocioł-ekonomizer równej lub większej
niż 100% dla  parametrów  sieci  ciepłowniczej  umożliwiających  maksymalną  kondensację  spalin.
Sprawność 100% uwzględnia ciepło kondensacji spalin.
Zatem powstaje istotna różnica pomiędzy sprawnością zaprojektowanego zespołu kocioł-ekonomizer
(tylko ≥98%), a wymaganym równym lub większym 100%.
 Wnosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  czy  obowiązującą  jest  sprawność  określona  w  dokumentacji
projektowej, czy wymagana będzie sprawność wymagana w odpowiedzi nr 2.
Odpowiedź

W  odpowiedzi  na  Państwa  pytanie  załączamy  karty  doboru  zastosowanych  w  projekcie
dwustopniowych ekonomizerów dla kotłów  o mocach znamionowych ok. 19 MW i 11 MW dla różnych
warunków pracy, przy temperaturach wody powrotnej 60oC i 43oC. 

W  karach  doborowych  podane  są  temperatury  spalin  za  ekonomizerami,  ilości  skroplonego
kondensatu oraz odzyskane moce. Na podstawie tych danych określono sprawności zespołu kocioł  –
ekonomizer dwustopniowy. Uwzględniając ciepło kondensacji uzyskano wyższe sprawności niż podano
w projekcie i specyfikacji technicznej. 

Zamawiający zgodnie ze specyfikacją dopuszczając urządzenia równoważne wymaga jedynie, aby
zastosowane ekonomizery osiągnęły parametry (temperatura spalin na wylocie  oraz uzyskana moc z
uwzględnieniem ciepła kondensacji) nie gorsze od tych, które zastosowano                       w projekcie. 

Gwarantuje to, że zapis z dokumentacji o sprawności ≥98% jak i wymagania specyfikacji mówiące
o sprawności zostaną spełnione. 

Należy  również  pamiętać,  że  są  to  ekonomizer  z  bypass'em,  wykonane  ze  stali  nierdzewnej
przystosowane do pracy w warunkach kondensacji.
Załacznik 5.

Pytanie nr 19
Schemat technologiczny umieszczony w dokumentacji (TOM 3 technologia) pokazuje ekonomizer bez
bypass'u.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH  BRANŻA
TECHNOLOGICZNA  str.  11  pkt  2.2.1  wymaga  zastosowanie  bypass'u  na  ekonomizerze.  Prosimy  o
wyjaśnienie czy wiążące dla Wykonawcy są wymogi Specyfikacji Technicznej.
Odpowiedź
Przy  dostawie  ekonomizerów  należy  się  kierować  wymogami  z  STWiORB  branża  technologiczna  –
wymaga się ekonomizerów z bypass'em.

Pytanie nr 20
Opis techniczny T3 C1 i T-3 C2 nie informuje o izolacji termicznej na kanałach powietrza do spalania
(ssawny  i  tłoczny)  natomiast  jest  jakaś  wzmianka  w  przedmiarach.  Czy  jest  przewidziana  izolacja
termiczna na kanałach do spalania, jeśli tak to jakiej grubości?
Odpowiedź
Należy  wykonać  izolację  przewodów  wentylacyjnych  do  spalania  ujętą   w  przedmiarach.  Przewody
wentylacyjne doprowadzające zimne zewnętrzne powietrze  do nagrzewnicy należy zabezpieczyć  przed



skraplaniem pary wodnej np. matami KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubości 30mm. Od nagrzewnicy
powietrza do palnika można zastosować np. maty Alu Lamella Mat o tej samej grubości. 

Pytanie nr 21
W schemacie technologicznym T-01 jak i na rzucie T-03 widnieją mieszkowe amortyzatory drgań pomp
podmieszania PSM1-3,  natomiast  brak ich w wykazie urządzeń w opisie  technicznym T3.  Czy należy
wyceniać przedmiotowe amortyzatory drgań?
Odpowiedź
Pompy  podmieszania  zimnego  PSM1-3  należy  zgodnie  z  rysunkami  wyposażyć   w  kompensatory
metalowe np. SOKS PN16 DN100 i DN80 firmy SOBTRADE.

Pytanie nr 22
W projekcie branży architektonicznej (TOM 2) opisano na str. 18 pomieszczenie socjalne wskazując na
projektowaną zabudowę kuchenną wyposażoną w lodówkę podblatową w zabudowie, zlewozmywak
antracytowy, mikrofalówkę i czajnik elektryczny.
Ponieważ  przedmiary  nie  zawierają  takich  pozycji,  a  SIWZ  nie  wskazuje  na  konieczność  wykonania
i dostawy ww. zabudowy kuchennej – wnosimy o wyjaśnienie czy opisane wyposażenie pomieszczenia
socjalnego jest  objęte tym postępowaniem i  czy  ma zostać  ujęte w wycenie.  Jeśli  tak – wnosimy o
tabelaryczne  zestawienie  liczby  tych  elementów,  w tym mebli  z  opisem wymagań   w  tym zakresie
(materiał, kolor itp.).
Odpowiedź
Zabudowa kuchenna (meble, sprzęt AGD) nie wchodzą w zakres dostawy. Jedynie w zakresie dostawy są
urządzenia typu: umywalka, zlewozmywak itp.

Pytanie nr 23
W projekcie branży architektonicznej na rzutach pomieszczeń widoczne są meble (biurka, szafki, szafki
szatniowe, stoły, krzesła itp.).
Ponieważ  elementy  te  nie  zostały  ujęte  w  przedmiarach,  a  SIWZ  nie  wskazuje  na  konieczność  ich
dostawy - prosimy o wyjaśnienie czy elementy te wchodzą w zakres postępowania i winny zostać ujęte
w wycenie.
Jeśli  tak  –  wnosimy  o  tabelaryczne  podanie  podstawowych  parametrów  do  ich  doboru  (np.  szafki
szatniowe, metalowe, krzesła biurowe obrotowe, krzesła kuchenne, taborety, stołki itp.) ze wskazaniem
ich liczby.
Odpowiedź
Meble będące wyposażeniem pomieszczeń socjalnych jak biurka, szafki, szafki szatniowe, stoły, krzesła
nie wchodzą w zakres dostawy.

Pytanie nr 24
Na  rysunki  A1.02  branży  architektonicznej  widoczne  są  najprawdopodobniej  monitory  naścienne
(3 szt.) oraz monitory nabiurkowe. Ponieważ elementów tych nie opisują przedmiary oraz SIWZ wnosimy
o wyjaśnienie czy elementy widoczne na tym rysunku są objęte postępowaniem  i powinny zostać ujęte
w wycenie.  Jeśli  tak  –  prosimy o  tabelaryczne  zestawienie  liczby  tych  elementów z  podstawowymi
wymaganymi parametrami.



Odpowiedź
Monitory  naścienne  oraz  monitory  nabiurkowe  widoczne  na  rysunku  dla  Ciepłowni  C1
(naścienne  –  3 szt, nabiurkowe - 2szt. ) oraz Ciepłowni C2 (naścienne - 3 szt, nabiurkowe - 2szt.) są
objęte postępowaniem i powinny zostać ujęte w wycenie. Poniżej podstawowe wymagane parametry
przedmiotowych monitorów
Monitory naścienne - 3szt.
Ekran:
Rozmiar: 55 cali / 139 cm / 16:9, AMVA3 LED
Obraz:
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Kontrast statyczny / dynamiczny:  4000 :1 / -
Jasność ekranu: 350 cd/m2
Czas reakcji matrycy: 8 ms
Wielkość plamki: 0,315 mm
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów:  16,7 mln
Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
Złącza:
HDMI x 2, USB 2.0 x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 1, DVI x 1, component, wejście liniowe audio, wyjście liniowe
audio, VGA x 1
Informacje użytkowe:  
Możliwość montażu na ścianie: tak  
Kolor obudowy: czarny
Monitory stacjonarne (biurkowe) - 2szt.
Ekran:  
Rozmiary: 27 cali / 69 cm / 16:9, IPS LED
Ekran obrotowy (pivot): tak
Obraz:   
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Kontrast statyczny / dynamiczny: 1100 :1 / 8000000 :1
Jasność ekranu: 250 cd/m2
Czas reakcji matrycy: 0,8 ms
Wielkość plamki: 0,311 mm
Kąt widzenia w pionie / w poziomie:  178 stopni / 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz
Złącza:  
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, wyjście liniowe audio
Informacje użytkowe:
Możliwość montażu na ścianie tak / Standard VESA 100x100 mm

Pytanie nr 25
W ciepłowni C-1 TOM Architektura znajduje się rysunek A5.01 wskazujący, ze dach budynku kotłowni
wykonany jest z płyty warstwowej.



W ciepłowni  C-2 TOM Architektura znajduje się  rysunek A5.01 wskazujący,  że dach stanowi izolacja
pokryta papą, a nie płyta warstwowa. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu w obu przypadkach
z płyt warstwowych (jak dla C-1).
Odpowiedź
Dach w obu budynkach( ciepłowni C1 i cieplowni C2) powinien być wykonany w sposób tożsamy, tj.
zgodnie z rysunkami np. A2.03 (plik PDF A2.03 PRZEKROJ C-C.pdf) i K-3 oraz K-4 (plik PDF: K-C1-03.pdf
oraz K-C1-04.pdf),  tj.  dach części  socjalnej wykonany o uwarstwieniu D2: papa/membrana,  styropian
spadkowy,  styropian,  paroizolacja,  płyta  kanałowa  sprężana,  tynk/sufit  podwieszany.  Hala  kotłów
powinna być pokryta uwarstwieniem D1: Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej 12cm.

Pytanie nr 26
Dla obiektu C1: Na rysunkach technologii C1 T-04, C1 T-03, IA-SS-01 widnieje 14 silników pomp

ale aż  8 silników pomp (K1-PK1,  K1-PK2,  K1-PEK1,  K1-PEK2,  K2-PK1,  K2-PK2,  K2-PEK1,  K2-PEK2)-  nie
zostały uwzględnione w projektach elektrycznych.

Pytanie, czy mają być zasilane z rozdzielni RC ? Jeżeli tak, to należy ją rozbudować o  dodatkowe
odpływy,  których  nie  ma  w  projekcie.  Czy  też  przewidziane  jest  że  są  zasilanie  z  szafy  zasilająco-
sterującej kotła? Prosimy o potwierdzenie tej informacji?
Odpowiedź
Wymienione pompy to pompy zmieszania gorącego i pompy ekonomizerów dwóch kotłów o mocy ok.
20MW z  ekonomizerami.  Są  one  ujęte  w projekcie  szafy  RGK dla  kotła  20MW. Schemat  szafy  RGK
udostępniamy ponownie.

Pytanie nr 27
Dla obiektu C2: Na rysunkach technologii C2 T-01, C2 T-03,  widnieje 18 silników pomp ale aż 12

silników pomp (K1-PK1, K1-PK2, K1-PEK1, K1-PEK2, K2-PK1, K2-PK2, K2-PEK1, K2-PEK2, K3-PK1, K3-PK2,
K3-PEK1,  K3-PEK2)  -  natomiast  nie  ma  ich  w  projektach  elektrycznych.  
Pytanie, czy mają być zasilane z rozdzielni RC ? Jeżeli tak, to należy ją rozbudować o dodatkowe odpływy,
których nie ma w projekcie. Czy też przewidziane jest że są zasilanie z szafy zasilająco-sterującej kotła?
Prosimy o potwierdzenie tej informacji?
Odpowedź
Wymienione pompy to pompy zmieszania gorącego i pompy ekonomizerów dwóch kotłów o mocy ok.
20MW i jednego ok. 12MW z ekonomizerami. Są one ujęte w projektach szaf RGK dla tych kotłów .
Schematy szaf RGK udostępniamy ponownie.

Pytanie nr 28
Dla C1: Pompy K1- PK1, K1-PK2, 15kW, K1-PEK1, K2-PEK1 5,5kW mają pracować z falownikami

(zgodnie  z tabelką z rysunku IA-SS-01). Kto je dostarcza i gdzie maja być montowane? (Nie ma ich na
schematach elektrycznych.)
Odpowiedź
Pompy K1- PK1 i  K1-PK2 zgodne ze schematem szafy RGK mają być zasilane przez falowniki. Falowniki
mogą być mocowane wewnątrz szafy lub poza nią.
Zamawiający nie wymaga aby pompy współpracujące z ekonomizerami były zasilane przez falowniki. 
Zamawiający  nie  narzuca  kto  ma  je  dostarczyć.  Może  je  dostarczyć  zarówno  producent  kotła  jak  i
Wykonawca.  Muszą  być  one  ujęte  w  uzgodnionej  w  UDT  dokumentacji  zespołu  ciśnieniowego
obejmującego kocioł, palnik i ekonomizer.



Pytanie nr 29
Dla C2: Pompy K1- PK1, K1-PK2, K2- PK1, K2-PK2, K3- PK1, K3-PK2, 15kW, K1-PEK1, K2-PEK1, K3-

PEK1  5,5kW  mają  pracować  z  falownikami  (zgodnie  z  tabelką  z  rysunku  C2  T-01)
Kto je dostarcza i gdzie maja być montowane? (Nie ma ich na schematach elektrycznych.) 
Odpowiedź
Pompy K1- PK1, K1-PK2, K2- PK1, K2-PK2, K3- PK1, K3-PK2P zgodne ze schematem szafy RGK mają być 
zasilane przez falowniki. Falowniki mogą być mocowane wewnątrz szafy lub poza nią.
Zamawiające nie wymaga aby pompy współpracujące z ekonomizerami były zasilane przez falowniki.
Zamawiający  nie  narzuca  kto  ma  je  dostarczyć.  Może  je  dostarczyć  zarówno  producent  kotła  jak  i
Wykonawca.   Muszę  być  one  ujęte  w  uzgodnionej  w  UDT  dokumentacji  zespołu  ciśnieniowego
obejmującego kocioł, palnik i ekonomizer.

Pytanie nr 30
Dla C1: Gdzie maja być posadowione sześć falowników 160W dla 6-ciu pomp PS-1, PS-2, PS-3,

PSM-1, PSM-2, PSM-3 ? Mają być w szafach czy gdzieś na stojaku?
Odpowiedź
Dla falowników przewidziano pomieszczenie  rozdzielnicy  RC-C1 (Rys.  IE-RC-09)  –  montaż  na  ścianie.
Falowniki zaznaczono kolorem żółtym na poniższym fragmencie rzutu:

Pytanie nr 31
Dla C2: Gdzie maja być posadowione sześć falowników 160kW dla 6-ciu pomp PS-1, PS-2, PS-3,

PSM-1, PSM-2, PSM-3 ? Mają być w szafach czy gdzieś na stojaku?



Odpowiedź
Dla falowników przewidziano pomieszczenie  rozdzielnicy  RC-C2 (Rys.  IE-RC-09)  –  montaż  na  ścianie.
Falowniki zaznaczono kolorem żółtym na poniższym fragmencie rzutu:

Pytanie nr 32
Dla C2: Na rysunkach technologii pokazane są zasuwy. Natomiast nie ma ich przedstawionych w

projektach. Czy w tym przypadku mamy oferować doprojektowania zasilania? Pytanie skąd mają być
zasilane?
Odpowiedź 
Sterowanie przepustnicami z napędami elektrycznymi ujęto w projektach szaf RGK.

Pytanie nr 33
Czy  dopuszcza  się  stosowanie  zamiennie  produktów  innych  producentów  spełniających  parametry
techniczne wskazane w specyfikacji przetargowej.
Odpowiedź
Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  zamiennych  produktów  innych  producentów,  niż  te  wskazane
w specyfikacji przetargowej, pod warunkiem, że spełniają parametry techniczne i jakościowe.

Pytanie nr 34
W  opisie  projektów  wykonawczych,  dla  obszaru  C-1  w  punkcie  4.2.2,  dla  obszaru  C-2

w punkcie 4.2, wyspecyfikowano konkretne typy transformatorów TR-1, TR-2  Resiglas (Schneider), firmy
Schneider. Firma Schneider nie dostarcza już tego typu transformatorów, zaproponowali transformatory
żywiczne  w  technologii  próżniowej  typu  Trihal.  Czy  zaproponowane  zamienniki  transformatorów  są
akceptowalne?
Odpowiedź 

Zaproponowane transformatory są akceptowalne.



Pytanie nr 35
Prosimy o informację czy prócz wymienionych elementów w ciepłowni C2 takich jak: 

− demontaż istniejących transformatorów i zabudowa dwóch nowych, 
− demontaż rozdzielnicy 6kV,
Czy są jakieś inne demontaże przewidywane w branżach elektrycznej lub AKPiA ?
Odpowiedź 

W zakresie inwestycji związanej z budową budynków ciepłowni C1 i C2 nie przewiduje się innych
demontaży.

Pytanie nr 36
Prosimy  o  informację  jakie  dostawy  i  prace  montażowe  należy  przewidzieć  w  branży

teletechnicznej ?
Odpowiedź

Całość prac w zakresie komunikacji pomiędzy urządzeniami znajduje się w opracowaniu branży
AKPiA.

Pytanie nr 37
Prosimy o informację czy nadrzędne systemy sterowania w nowych halach ciepłowni C1 i  C2 trzeba
połączyć z innymi zewnętrznymi systemami? 
Odpowiedź 

Zaprojektowana komunikacja w systemie nadzoru i wizualizacji zapewnia włączenie dodatkowych
sygnałów ze źródeł zewnętrznych poprzez łącze Ethernet do systemu monitoringu                      i
wizualizacji danych. Planuje się zabudowę dodatkowego systemu monitoringu węzłów cieplnych, jednak
będzie to system niezależny.

Pytanie nr 38
Co zrobić ze zdemontowanymi transformatorami, olejem z transformatorów i kablami? Po czyjej stronie
są koszty utylizacji takich elementów? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w § 6 ust 22 Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, znajduje się zapis o
odpadach, których obowiązek zagospodarowania leży po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem złomu, który
jest własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 39
Ile pól rozdzielczych wchodzi w skład demontowanej rozdzielnicy 6kV?
Odpowiedź 
W skład demontowanej rozdzielnicy 6kV wchodzi 11 pól rozdzielczych.

Pytanie nr 40
Proszę o potwierdzenie, że kable 6kV nie podlegają demontażowi.
Odpowiedź 
Kable 6kV nie podlegają demontażowi.



Pytanie nr 41
W  Przedmiarze  robót  widnieje  pozycja  „28.d.1.3.1  Montaż  Baterii  Kondensatorów”,  natomiast
w specyfikacji  „Opis PW C2…” taka pozycja w ogóle nie występuje. Proszę o informację, czy Baterie
Kondensatorów  wchodzą  w  zakres  dostawy?  Jeśli  tak,  proszę  o  podanie  wymaganych  parametrów
kondensatorów.
Odpowiedź 
Baterie Kondensatorów wchodzą w zakres dostawy, zostały ujęte w schematach rozdzielnic RC-C1 oraz
RC-C2. Dobór baterii kondensatorów leży po stronie Wykonawcy i musi zostać zrealizowany na etapie
wykonywania prac montażowych, biorąc pod uwagę aktualne pomiary parametrów sieci.

Pytanie nr 42
Proszę o podanie parametrów UPS
Odpowiedź   
Poniżej podajemy parametry UPS:
We: 3-faz (400/230V), Wy: 3-faz (400/230V)
Moc obciążeniowa: 6,5kW
Czas podtrzymania: 10minut.

Pytanie nr 43
W jakim wymiarze Zamawiający zabezpieczy nadzór autorski biura projektowego?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w umowie z biurem projektowym Zamawiający zabezpieczy nadzór autorski biura
projektowego.

Pytanie nr 44
Czy Zamawiający przewiduje przejęcie do eksploatacji niezależnie obiektów C1 i C2?
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje przejęcie do eksploatacji niezależne obiekty C-1 i C- 2.

Pytanie nr 45
W pomieszczeniu rozdzielni RG-C2 (oraz jej sąsiedztwie – Magazynek 4 i Magazynek 4A) znajdują się
istniejące baterie kondensatorów oraz ups z układem akumulatorów zasilane z istniejącej rozdzielnicy
RG-C2.
Proszę  o  informację,  czy  po  wymianie  rozdzielnicy  na  nową,  należy  zachować  istniejące  baterie
kondensatorów wraz z układem Akumulatorowym i podłączyć je do nowej rozdzielnicy, czy też należy je
zdemontować i zutylizować.
Odpowiedź  
Baterie kondensatorów oraz istniejące akumulatory oraz UPS po przebudowie rozdzielni będą zbędne i
przeznaczone  są  do  demontażu,  likwidacji  i  utylizacji.   Zaprojektowana  kompensacja  w rozdzielnicy
ciepłowni RC-C2 będzie wystarczająca.

Pytanie nr 46
Przedstawiona  w  SWZ  dokumentacja  wykonawcza  i  przedmiary  robót  nie  uwzględniają  kanałów
powietrza  do spalania  oraz  kanałów spalin.  Prosimy o  uzupełnienie  dokumentacji,  ponieważ  jest  to
znacząca kwota, chyba że Oferta nie ma zawierać tego zakresu a zakres ten będzie dodany Wykonawcy
w ramach odrębnego zlecenia na etapie realizacji kontraktu.



Odpowiedź 
Kanały powietrza zostały przedstawione na rysunkach od C1 T-09 do C1 T-12 oraz od C2 T-09 do C2 T-12.
Prace te uwzględniono w przedmiarach robót w pozycjach od 88 do 96 (dla ciepłowni C1) oraz od 104 do
112. Kanały spalin (czopuchy) zostały ujęte w ofercie dostawy komina. Obwiednia dookoła każdego z
wentylatorów oznacza obudowę tłumiącą wentylatora.

Pytanie nr 47
Kanały powietrza do spalania powinny być wykonane warsztatowo poprzez zespawanie arkuszy blachy
ze stali S235 o wymiarach zgodnych z rysunkiem Dokumentacji Projektowej o grubości:

- 2 mm dla odcinków ssawnych
- 4 mm dla odcinków tłocznych

Prosimy o informację z  jakiej  stali  mają zostać wykonane  kanały  spalin  i  czy  projekt  zakłada na nich
kompensatory, jeśli tak to jakie i ile…
Odpowiedź 
Zgodnie  z  zapisami  w projektach  wykonawczych  branży  technologicznej  kanał  ssawny powinien  być
wykonany z blachy o grubości 3mm, natomiast kanał tłoczny z blachy o grubości 5mm. Gatunek stali
S235. Wykaz kształtek został przedstawiony w zestawieniu elementów w opisie branży technologicznej
w sekcji „Powietrze do spalania”. Zastosowane grubości blach są tożsame z wymaganiami producenta
zastosowanych palników.
Kompensatory  na przyłączu  palnika oraz  na przyłączu  króćca tłocznego wentylatora  ujęto w ofercie
dostawy tych urządzeń.
Pytanie nr 48
Jeżeli  w  projekcie  wykonawczym  występują  braki  zakresu  potrzebnego  do  uruchomienia  kotłowni
i oddania  jej  do  eksploatacji  to  czy  Oferent  ma brakujący  zakres  przewidzieć  i  uwzględnić w swojej
ofercie  czy  też  niezbędne  zakresy  prac  i  dostaw,  które  pominięto  będą zlecone  Wykonawcy  poza
kontraktem podstawowym?
Odpowiedź 
Projekt zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do uruchomienia kotłowni pod warunkiem
realizacji  prac  obiektowych  w  oparciu  o  zaprojektowane  urządzenia.  W przypadku  pojawienia  się
wątpliwości, Inwestor w trybie odwrotnym będzie uzupełniał dokumentację o wymagane elementy lub
udzielał  stosownych wyjaśnień poprzez  biuro projektowe opracowujące dokumentację.  Zamawiający
uważa,  że  dostarczony  projekt  wykonawczy  jest  wystarczający  do  wykonania  i  wyceny  przedmiotu
zamówienia. Na prace obiektowe zostały uzyskane wszystkie niezbędne pozwolenia czy uzgodnienia, a
projekt budowlany został uzgodniony ze stosownymi rzeczoznawcami.

Pytanie nr 49
Kto uzupełni braki w projekcie wykonawczym przedstawionym w SWZ. Czy Inwestor czy Wykonawca ma
to uwzględnić w swoim zakresie Ofertowym i uwzględnić w kosztach?
Odpowiedź 
W przypadku  zastosowania  przez  Wykonawcę  tych  samych  urządzeń,  które  są  zawarte  w projekcie
wykonawczym  Inwestor,  poprzez  biuro  projektów  opracowujące  dokumentację  projektową,  wyda
konieczne uzupełnienia.



Pytanie nr 50
Silniki  pomp podmieszania zimnego  PSM-1,  PSM-2 i  PSM-3  w dokumentacji  elektrycznej  mają moc
110kW (zarówno na schematach jak i w bilansie) natomiast na schematach technologicznych mają moc
55kW. Prosimy o udzielenie odpowiedzi która wartość jest prawidłowa?
Odpowiedź 
Pompy  PSM-1,  PSM-2  i  PSM-3  mają  silniki  o  mocy  55  kW.  W  załączeniu  do  niniejszej  odpowiedzi
udostępniamy  skorygowane  schematy  elektryczne  o  typy  falowników,  kabli  i  moce  poszczególnych
pomp, a także prądy zabezpieczeń. Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
W załączeniu  schematy  załączone  w folderze.(  IE-RC-01 Rozdzielnia  ciep+éowni  RC-C1 ÔÇô schemat
elektryczny_27.10-IE-RC-01.pdf;   IE-RC-01  Rozdzielnia  ciep+éowni  RC-C2  ÔÇô  schemat
elektryczny_27.10-IE-RC-01.pdf)                         

Pytanie nr 51
Czy inwestor zapewnia nadzór autorski projektanta w trakcie realizacji zadania? W celu wydania pełnej
dokumentacji powykonawczej jest on tutaj niezbędny.
Odpowiedź 
Inwestor  zapewnia  nadzór  autorski  w  trakcie  realizacji  zadania,  lecz  nie  zapewnia  opracowania
dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 52
W przedmiarach robót  cz.  technologiczna dla  C1 jest  wymieniona pozycja  44 z  zaworem zwrotnym
DN450 w ilości 9 szt.

Proszę o informację gdzie te zwory będą stosowane, ponieważ na schemacie technologicznym jest tylko
jedna pozycja i w tabeli zestawczej opisu technologicznego również jest jedna sztuka zaworu.

Odpowiedź 
Poprawna ilość zaworów w przedmiarze robót cz. technologiczna dla kotłowni C1 wymieniona w pozycji
44, tj. zawór zwrotny DN450 typ 402, PN25 wynosi 1 zamiast 9. Sprawdzono przedmiar robót w zakresie
ilości pozostałych zaworów zwrotnych pod kątem ich ilości wymienionych w zestawieniu materiałów i
nie znaleziono rozbieżności.

Pytanie 53
Czy  istnieje  możliwość  zastosowania  innej  technologii  uzdatniania  wstępnego  i  demineralizacji  niż
proponowana w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymaganych, kontraktowych parametrów
wody określonych w opisie technologicznym? 
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej technologii uzdatniania wstępnego          i  demineralizacji
niż  zaproponowana  w  dokumentacji  projektowej.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych
urządzeń, lecz nie dopuszcza zmiany samej technologii.



Pytanie 54
Proszę  o  przekazanie  parametrów  wody  surowej  (zasilającej  nową  stację  uzdatniania  wstępnego
i demineralizacji), w celu prawidłowego doboru technologicznego urządzeń. 
Odpowiedź 
Załączamy sprawozdanie z badań jakości wody nr TL/W/55/20.

Pytanie 55
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędów pneumatycznych dla zaworów i
przepustnic odcinających. Jeżeli tak, to czy w budynku przewidziana jest sieć powietrza AKPiA. 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie  dopuszcza  zastosowanie  napędów pneumatycznych  dla  zaworów   i przepustnic.  W
zakresie zadania nie przewidziano wykonania instalacji sprężonego powietrza.

Pytanie 56
Proszę  o  wskazanie  wymaganego  czasu  magazynowania  środków  chemicznych  stosowanych  do
procesów uzdatniania i demineralizacji wody. 
Odpowiedź 
Ubytki  wody w układzie należy przyjąć od 1 do 4 m3/h, zapas  środków do korekty chemicznej i  soli
powinien zapewniać pracę układu przez miesiąc.

Pytanie 57
Czy nowa instalacja  uzdatniania wstępnego i  demineralizacji  wody ma zostać  wyposażona w lokalny
sterownik PLC z możliwością komunikacji z systemem nadrzędnym? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie
odpowiedniego protokołu komunikacji oraz dostawcy nadrzędnego systemu sterowania. 
Odpowiedź 
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  branży  AKPiA  sterowanie  pracą  ciepłowni  oparto  o  sterownik
swobodnie  programowalny  typu S7 300 prod.  Siemens.  System nadrzędny przewiduje  się  oprzeć  na
oprogramowaniu SIMATIC SCADA WinCC V7.x (Siemens). Nowa instalacja uzdatniania wody musi być
wyposażona w sterownik lokalny PLC z możliwością współpracy z systemem nadrzędnym wykonanym w
ciepłowni.

Pytanie 58
Proszę o wskazanie wymaganego standardu komunikacji urządzeń pomiarowych (np. 4-20 mA, 4- 20 mA
+ HART) 
Odpowiedź 
Standard komunikacji urządzeń pomiarowych powinien być zgodny ze standardem użytym przy budowie
układu podstawowego ciepłowni, np. 4-20mA.

Pytanie nr 59
W  związku  z  odpowiedzią  na  pytanie  Nr.  89,  proszę  o  udzielenie  informacji  na  temat  urządzeń
podlegających utylizacji:
Liczba akumulatorów, parametry
Liczba kondensatorów, parametry.
Odpowiedź   
W obiekcie Ciepłowni C2 podlegają utylizacji:
a) Akumulatory CG 1703; 170Ah, 950A, 12V w ilości 18 szt.,
b) Kondensatory w ilości 12 szt. z czego:50 kVar – szt. 2, 40 kVar – szt. 6, 20 kVar – szt. 2, 10 kVar – szt. 2.

Pytanie nr 60
W  dokumentacji  przetargowej  STW  w  pkt.  2.2.1  Zamawiający  wymaga,  aby  część  ciśnieniowa
i ewentualnie lamele ekonomizera wykonane były ze stali 1.4541. Czy z uwagi na trudną dostępność tej



stali dopuszcza się zastosowanie alternatywnie standardowych stali kwasoodpornych w gatunku: 1.4301
lub 1.4571?
Odpowiedź
W miejsce stali  1.4541 (na część ciśnieniową i lamele ekonomizera)  dopuszcza się zastosowanie stali
1.4571. Nie dopuszcza się stosowania stali 1.4301. 

Pytanie nr 61
Po czyjej  stronie jest  uzupełnianie braków w projekcie wykonawczym przedstawionym w SWZ ? Czy
Inwestor czy Wykonawca ma to uwzględnić w swoim zakresie Ofertowym i uwzględnić w kosztach?
Odpowiedź 
W przypadku  zastosowania  przez  Wykonawcę  tych  samych  urządzeń,  które  są  zawarte  w projekcie
wykonawczym  Inwestor,  poprzez  biuro  projektów  opracowujące  dokumentację  projektową,  wyda
konieczne uzupełnienia i uzupełni braki.

Pytanie nr 62
Co w przypadku, gdy na etapie realizacji prac okaże się, że wymagana jest zmiana kabla lub urządzenia
wynikająca  z  obliczeń  elektrycznych  kabli  i  różni  się  to  od  założeń  z  projektu  wykonawczego
przedstawionego przez Inwestora, kto ponosi odpowiedzialność za projekt wykonawczy i czy firma, która
wykonała  projekt  podpisze  się  pod  takimi  zmianami,  które  będą  miały  przełożenie  na  projekt
powykonawczy.
Odpowiedź 
Inwestor  zapewnia  nadzór  autorski  w  trakcie  realizacji  zadania,  lecz  nie  zapewnia  opracowania
dokumentacji  powykonawczej.  W przypadku konieczności  wprowadzania  zmian czy korekt na etapie
robót obiektowych (o których mowa w pytaniu)  biuro projektów opracowujące projekt wykonawczy
wyda konieczne uzupełnienia bądź korekty i wymagane zatwierdzenia w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 63
W opisie  technicznym  tomu 2.4.  projektu  wykonawczego  Ciepłowni  C-1  jest  zapis  dotyczący  nowej
rozdzielnicy Sn 15kV: "Sterowniki polowe typu e2Tango umożliwiają współpracę z systemem sterowania
i  nadzoru  SCADA"  (pkt.  4.2.1  str.8).  Powiązanie  sterowników  e2Tango  z  systemem SCADA wymaga
wykonania  łącza  komunikacyjnego  (światłowodowego)  pomiędzy  budynkiem  nowej  stacji
transformatorowej  a  budynkiem  nowej  ciepłowni.  Takiego  łącza  nie  ma  w przedstawionych  przez
Zamawiającego projektach. Czy zatem należy przewidzieć połączenie komunikacyjne między stacją trafo
a budynkiem ciepłowni oraz wykonać wizualizację rozdzielnicy    Sn 15kV w systemie SCADA ?

Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje takiego połączenia. W projekcie wskazano taką możliwość.

Pytanie nr 64

W pkt. 4.4.4. str. 16 opisu projektu wykonawczego, tom 2.4. Ciepłownia C-1 jest zapis  "W celu zbierania
danych,  prowadzenia  komunikacji  w  polach  rozdzielnicy  i  wizualizacji  parametrów  pól
zaprojektowano dla  każdej rozdzielnicy  sterownik  PLC  typu  SIMATIC  S7-300."  W  części  rysunkowej
projektu  elektrycznego  sterownik  S7-300  występuje  tylko  w  rozdzielnicy  RC-C1.  Czy  zatem  należy
przewidzieć taki sterownik również w rozdzielnicy RG-C1 oraz wykonać w systemie SCADA wizualizację
rozdzielnicy  RG-C1  ?  Jeśli  tak,  to  wymagane  będzie  wykonanie  łącza  komunikacyjnego  pomiędzy
budynkiem nowej stacji trafo a budynkiem nowej ciepłowni. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 

Opis  dotyczy  tylko  rozdzielnicy  RC-C1.  Nie  przewiduje  się  zabudowy  sterownika  PLC
w rozdzielnicy RG-C1.



Pytanie nr 65

Analogiczna sytuacja  występuje w projekcie elektrycznym (tom 2.4.)  Ciepłowni  C-2.  Zaprojektowano
sterownik S7-300 w rozdzielnicy RC-C2, nie zaprojektowano w rozdzielnicy RG-C2. Prosimy o informację,
czy  wymagany  jest  sterownik  w  rozdzielnicy  RG-C2  oraz  łącze  komunikacyjne  (światłowodowe)  z
istniejącego budynku SUW  (lokalizacja rozdzielnicy RG-C2) do budynku nowej ciepłowni ?

Odpowiedź 

Opis  dotyczy  tylko  rozdzielnicy  RC-C2.  Nie  przewiduje  się  zabudowy  sterownika  PLC
w rozdzielnicy RG-C2.

Pytanie nr 66
W przedmiarze Br. Elektrycznej – C1 widnieją pozycje oświetlenia terenu – pkt. 1.2.2. (oraz na rys. ktras
kablowych zewnętrznych jest wskazany punkt podłączenia instalacji oświetleniowej terenu do istniejącej
infrastruktury), natomiast w przedmiarze dla C2 takie pozycje nie występują.  Czy w związku z tym należy
rozumieć, że w przypadku obiektu C2 oświetlenia terenu jest wyłączone  z zakresu dostawy?
Odpowiedź
Na terenie ciepłowni C1 w zakresie zadania jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Na terenie C2 nie
przewiduje się wykonania oświetlenia zewnętrznego z uwagi na istniejące już oświetlenie terenu. 

Pytanie nr 67
Prosimy o odpowiedz na następujące pytanie :

Jakie są wytyczne dla zabezpieczenia antykorozyjnego? Prosimy o podanie:

- stopień korozyjności środowiska

- grubości powłok malarskich,

- rodzaj zestawu malarskiego,

       - jaki kolor farby nawierzchniowej.

Odpowiedź 
Przy doborze systemu malarskiego należy przyjąć środowisko korozyjne nie niższe niż C3 wg PN-EN ISO
12944-5:2020,  trwałość  zabezpieczenia  antykorozyjnego  średnia  –  do  15  lat.  Przykładowe  systemy
malarskie wskazano w poszczególnych opracowaniach np. w projekcie branży konstrukcyjnej (pkt. 3.8
opisu). Kolorystyka farb nawierzchniowych powinna być dopasowana do medium, np. instalacja gazowa
-  RAL1016,  konstrukcje  wsporcze  RAL7040  itp.  Farba  podkładowa  musi  być  natomiast  w  kolorze
częściowo kontrastującym do koloru farby nawierzchniowej. Dobrany przez Wykonawcę system malarski
powinien uwzględniać warunki pracy malowanych elementów jak np. temperaturę pracy zabezpieczanej
powierzchni,  zabezpieczenie elementu izolacją  termiczną,  przebywanie zabezpieczanego elementu w
ciągłym zanurzeniu  w wodzie  itp.  oraz  sposób nakładania  poszczególnych  powłok.  Zamawiający  nie
narzuca konkretnego producenta systemu malarskiego.

Pytanie nr 68
Czy Inwestor przewiduje na obiektach Ciepłowni C1 I C2 zabudowę instalacji   niskoprądowych, NP, SAP,
CCTV, KD?

Odpowiedź
Zamawiający   nie  przewiduje na  obiektach  Ciepłowni  C1  I  C2  zabudowę  instalacji  niskoprądowych
opisanych w pytaniu.



Pytanie nr 69
      Kotłownia C2 z dwoma kotłami o minimalnej mocy znamionowej 19 MW i jednym  o minimalnej mocy 

znamionowej 11,4 MW przekracza 50 MW mocy dostarczonej w paliwie(mocy nominalnej) co według 
norm BAT kwalifikuje ją jako duży obiekt energetycznego spalania. Wiąże się to z koniecznością 
instalacji SCR I stałego pomiaru emisji CEMS. Czy ten obiekt ma być kwalifikowany jako duży  obiekt 
energetycznego spalania ?

Odpowiedź
Zamawiający  odpowiada  –  Tak,  obiekt  ten  ma być  kwalifikowany  jako  duży   obiekt  energetycznego

spalania


