
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 
Spółka z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18 
06-400 Ciechanów 

NZ - 242 - 08.3 / 2020 
Ciechanów, dnia 07.04.2020r. 

E L W O Engineering Sp. z o.o, 
ul. ks. bp. H . Bednorza 26A 
43-200 Pszczyna 

Dotyczy: Cz, 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 ̂ JJdzietanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego'* udziela następujących odpowiedzi: 

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

1. 

SIWZpkt. X I X . 1. 
Według przywołanego punktu zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wynosi 15% ceny 
ryczałtowej brutto podanej w ofercie. 
W załączniku nr 8 do SIWZ -Projekt umowy, § 
14 pkt. 2 jest zapis: 
„[...] 2. Wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 

zł (słownie: 
)tj . 10% wartości 

wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.l i 
może zostać wniesiona [ . . . ] " . 
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wysokości 
zabezpieczenie wykonania umowyjest 
wymagane. 

Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wynosi 10% ceny ryczałtowej 
zgodnie z zapisami § 14 pkt. 2 umowy. 

W związku z powyższym w pkt.XIX. 
ppkt.l przyjmuje brzmienie: 

] . Wykonawca będzie zobowiązany do 
wniesienia przed zawarciem umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny 
ryczałtowej brutto podanej w ofercie. 

Postępowanie dotyczy budowy instalacji 
odpylania spalin wykorzystującej urządzenie 
jakim jest elektrofiltr. Z PFU wynika, iż 
procedujecie Państwo uzyskanie pozwolenia na 
budowę w oparciu o załączony (Załącznik Nr 10 
do SIWZ) Projekt Budowlany. 
Załączony Projekt Budowlany dotyczy instalacji 
odpylania opartej na technologii filtrów 
workowych (dokument „OPIS" strony 13 - 15). 
Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości i 
jednoznaczne doprecyzowanie jakie urządzenie 
jest przedmiotem postępowania. Jeżeli jest to 
elektrofiltr, prosimy o niezbędne korekty Projektu 
Budowlanego. 

Przedmiotem postępowania jest instalacja 
odpylania z wykorzystaniem elektrofiltru. 
W części opisowej Projektu Budowlanego 
nastąpiła omyłka pisarska opis w Projekcie 
Budowlanym został skorygowany. 

Złożenie ofert przypada na 15 maja 2020 roku. 
Wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy 

Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ w 
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można spodziewać się z l^ońcem maja / 
początkiem czerwca 2020. 
Biorąc pod uwagę dość obszerny zakres zadania 
obejmujący prace projektowe, demontaże, prace 
budowalne (międz>' innymi wykonanie nowych 
fundamentów), zwracamy uwagę na niemal 
niemożliwe do dotrzymania terminy realizacji -
15.10.2020 zakończenie prac budowlanych (w 
rozumieniu również wszystkich prac 
montażowych). 
Warto również zwrócić uwagę na fakt szerzącej 
się w kraju i na świecie epidemii koronawirusa i 
związanych z tą sytuacją ograniczeń oraz 
komplikacji mogących istotnie wpłynąć na 
terminowość wykonania dostaw oraz usług. 
W oparciu o przytoczone powyżej argumenty, 
zwracamy się z prośba o przesunięcie terminów 
realizacji przynajmniej o 5 miesięcy (zakończenie 
robót budowalnych do 15 marca 2021 i 
odpowiednio przekazanie do eksploatacji do 15 
kwietnia 2021, zakończenie przedmiotu 
zamówienia do 30 kwietnia 2020). 

punkcie V I I . 

Termin zakończenia robót budowlanych 
do 15 października 2020r. 

Termin przekazania do eksploatacji (użytku) 
do 15 listopada 2020 r. 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 
do 30 listopada 2020r 

4. 

PFU, pkt. 2.2; Charakterystyka paliwa. 
Prosimy o podanie minimalnycłi wartości takich 
parametrów jak: zawartość popiołu, zawartość 
wilgoci i siarki w paliwie. 
Zakres możliwych do wystąpienia wartości 
paramentów jest bardzo istotny dla poprawnego 
doboru urządzenia odpylającego. 

Parametry paliwa (dane z lat 2017-2019 -
stan roboczy) 

• Popiół: 11,81-21% 
• Siarka: 0,28 - 0,8% 
• Wilgotność całkowita: 5,8 - 16,4% 

5. Prosimy o podanie parametru zawartości wilgoci 
w spalinach. 

Zawilżenie gazu za instalacją odpylania 
0,029-0,03 kg/kg 

6. 
Prosimy o podanie parametru zawartości części 
palnych w popiele lotnym w spalinach na wylocie 
z kotła. 

Brak danych 

7. 

Prosimy o przedstawienie danych dotyczących 
czasu pracy kotła z wydajnością maksymalną oraz 
zbliżoną do wydajności minimalnej w ujęciu 
rocznym w ciągu ostatnich lat pracy. 

Ogółem czas pracy kotła KW2,( WR25 
nr2); 
2018r-4510 godzin 
20]9r-3443 godziny 
Przewidywany czas pracy KW2 w roku to 
4000-4500 godzin. 
1500 godz. z wydajnością od 23-29MW , w 
tym około 300 godz. z wydajnością 29MW. 
1400 godz. z wydajnością od 5-12MW, w 
tym około 600 godz. z wydajnością 5-
8MW. 

8. 
Prosimy o udostępnienie sprawozdania z 
pomiarów kontrolnych obecnej instalacji 
odpylania spalin. 

Na stronie internetowej zamieszczono 
sprawozdanie z okresowych pomiarów 
emisji, wykonanych na WR-25M Nr 2 w 
dniu 09.03.2020 r. 
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(1 

Z poważaniem 

2 


