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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
30.03.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następującej odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

Prosimy o informację czy przedstawione podczas 
wizji lokalnej założenia dotyczące 
odprowadzenia popioły spod elektrofiltru dwoma 
ciągami (przenośnikami) do odżużlacza 
kotła jest obligatoryjne 

Zat. Nr2. do SIWZ pkt.4.3. ust.2 

Dotychczasowe brzmienie 

2)Napędy przenośników wyposażyć w 
układy falownikowe 

Zamawiający zmienia brzmienie w Zał. Nr2. 
do SIWZ pkt.4.3. ust.2 na zapis: 

2) Zamawiający wymaga zastosowania 
przenośników zgrzebłowo rurowych z 
cięgnem łańcuchowym lub linowym w 
układzie dwóch lub jednego ciągu z 
napędem wyposażonym w układ 
falownikowy. 

2. 

Czy obecne zainstalowane wentylatory ciągu 
produkcji OWENT OLKUSZ będą jeszcze w 
okresie gwarancją producenta podczas 
prowadzenia prac dla przedmiotowej oferty. 

Data sprzedaży wentylatorów z OWENT to 
30.06.2016 z gwarancją 36 miesięcy, tak 
więc wentylatory są już po okresie 
gwarancyjnym 

3. 

wysokiego napięcia w technologii 
wysokoczęstotliwościowej. 
Prosimy o zmianę tego zapisu na: Zamawiający 
wymaga zastosowania zespołów 
zasilających wysokiego napięcia w technologii 

Zał. Nr2. do SIWZ pkt.5.2. ust.2 

Dotychczasowe brzmienie 
2)Zamawiający wymaga zastosowania 
zespołów zasilających wysokiego napięcia w 
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wysokoczęstotliwościowej lub zespołów 
zasilających 3- fazowych. 
Prośba uzasadniamy z dwóch powodów; 
• Jednym z znaczących dostawców zespołów 
wysokoczęstotliwościowych jest firma 
NWL z siedzibą w USA. W normalnych warunkach 
rynkowych ( bez obecnie 
panującej sytuacji z koronawirusem ) czas 
dostawy deklarowany przez NWL był w 
granicach 6 miesięcy, co biorąc pod uwagę 
harmonogram dostaw, jest niemożliwe 
do spełnienia przy założeniu uruchomienia 
instalacji ok 11-2020. Ilość dostawców 
zespołów zasilających III fazowych na rynku 
europejskim jest większa ( np.: 
KRAFT POWERCON , RICO-WERK ) w tym rodzimy 
dostawca BELOS PLP/ 
• Jednocześnie informujemy, że sprawność i co 
zatem idzie skuteczność ładowania 
cząstek pyłu zespołów III fazowych i 
wysokoczęstotliwościowych jest 
porównywalna. 

technologii wysokoczęstotliwościowej 

Zamawiający zmienia zapis Zał. Nr2. do 
SIWZ pkt.5.2. ust.2 

Nowe brzmienie 

2) Zamawiający wymaga zastosowania 
zespołów zasilających wysokiego napięcia 
w technologii wysokoczęstotliwościowej 
lub zespołów zasilających 3- fazowych. 
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Mając na uwadze żywotność elektrod zbiorczych 
- t j zjawisko korozji występujące podczas 
częstych odstawień i uruchomień instalacji-
sugerujemy zastosowanie EZ z blachy o 
grubości l,5mm. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Zał. 
Nr.2 PFU Pkt 4.2.2) 
Grubość blach poszycia komory 
elektrofiltru będzie wynosić minimum 4 
mm a grubość elektrod zbiorczych będzie 
wynosić minimum 1,25 mm. 

Komentarz: 
Zamawiający wymaga zgodnie z PFU Zał. 
Nr 2 pkt4.2 ppkt.l 1 zastosowania 
osuszacza. 

5 

Prosimy o udostępnienie rysunku zestawczego z 
masami istniejącej instalacji odpylającej 
KW2 - umożliwi to rzetelne opracowanie kosztów 
demontażu. 

Został zamieszczony na stronie 
internetowej. 
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