
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

NZ - 242 - 08.5 / 2020 
Ciechanów, dnia ]0.04.2020r. 

Według rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V - 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 XII I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

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

Wizja lokalna: Zamawiający w SIWZ wprowadza 
warunek odbycia wizji lokalnej przed złożeniem 
ofert. Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w 
przemieszczaniu się prosimy o uwzględnienie 
odbycia wizji lokalnej przez naszą firmę na etapie 
przygotowania oferty wstępnej. 

Potwierdzamy , że odbyta wizja lokalna 
przez Waszą Firmę na etapie 
przygotowania oferty wstępnej spełnia 
wymogi odbycia wizji lokalnej przed 
złożeniem oferty. 

2. 

SIWZ art. VIII . Warunki udziału w postępowaniu. 
Pkt 2) Zamawiający wymaga udzielenia 
gwarancji na 5 lat (...). 

Warunek wydaje się być zbyt wygórowany. 
Standardowa gwarancja na tego typu urządzenia 
wynosi 24 miesiące. 
Zwracamy uwagę, iż odpylacz będzie się składał z 
wielu podzespołów wyprodukowanych przez 
różnych producentów. Producenci takich urządzeń 
jak napędy, transformatory, przetwornice, 
wentylatory, dmuchawy dają gwarancję 
maksymalnie na 24 miesiące. Przyjęcie przez 
Wykonawcę gwarancji na 60 miesięcy będzie 
wymagało uwzględniania w cenie ofertowej 
dodatkowych kosztów związanych z naprawą 
pogwarancyjną lub wymianą tych urządzeń. 
Cena ofertowa przy założeniu 5 lat gwarancji 
będzie znacznie wyższa niż dla gwarancji 
standardowej - 2 letniej. 

Zamawiający zmienia zapisy art. VII I pkt.3 

Dotychczasowy zapis 

Wykonawca udzieli 5 lat gwarancji na 
wszystkie urządzenia instalacji odpylania 
w oparciu o elektrofiltr oraz 36 miesięcy na 
roboty budowlane 

Nowe brzmienie 

Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji na 
wszystkie urządzenia instalacji odpylania 
w oparciu o elektrofiltr oraz 36 miesięcy 
na roboty budowlane. 
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Wnosimy o zmianę warunku gwarancji z 5 lat na 
3 lata. 

3. 

SIWZ art. XIV Termin związania ofertą. 

Zamawiający wymaga aby termin związania 
ofertą wynosił 60 dni. Biorąc pod uwagę odległy 
termin złożenia ofert 15.05.2020 + 60 dni, należy 
przyjąć, że umowa zostanie podpisana do 
15.07.2020 r. 

Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie realizacji 
projektu od 15.07.2020 r. nie pozwoli na 
zakończenie robót budowlanych do 15 
października 2020r oraz przekazać elektrofiltr do 
eksploatacji (użytku) do 15 listopada 2020 r. 

Tym samym naraża Wykonawcę na zwiększone 
ryzyko naliczenia kar umownych. 
Prosimy o zmniejszenie terminu związania z 
ofertą z 60 do 30 dni. 

Podtrzymujemy termin związania z ofertą 
60 dni. 

4. 
Prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnych 
raportów z pomiarów emisji z kotła K2. 

Udostępnione na stronie internetowej 
sprawozdanie z okresowych pomiarów 
emisji wykonanych w dniu 09.03.2020 r. 

5. 

W ww. Załączniku nr 2 do SIWZ podano w pkt. 
6.1.6.: ,J'omiary emisji gazowych i rtęci zostanę 
przeprowadzone dla jednego uzgodnionego ze 
zleceniodawcę obciążenia kotła ". 

Zwracamy uwagę iż zawartość rtęci w spalinach 
nie jest parametrem gwarantowanym przez 
Wykonawcę. Elektrofiltr projektowany jest pod 
kątem ograniczenia zapylenia do wartości 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

W związku z tym wnosimy o usunięcie słowa i 
rtęci z ww. pkt. 

Proponowane zmiany brzmienia Załącznika 
Nr.2 do SIWZ pkt.6.1.5 

Dotychczasowy zapis 
6.1.5. Pomiary emisji pyłu zostaną 
przeprowadzone przy obciążeniu 30%, 
50%, 100% wydajności kotła. 

Nowe brzmienie 

6.1.5. Pomiary emisji zanieczyszczeń 
gazowycli i pyłu zostaną przeprowadzone 
przy obciążeniu 30%, 50%, 100% 
wydajności liotła 

Proponowane zmiany brzmienia Załącznika 
Nr.2 do SIWZ pkt.6.1.6 
Dotychczasowy zapis 

6.1.6. Pomiary emisji gazowych i rtęci 
zostaną przeprowadzone dla jednego 
uzgodnionego ze zleceniodawcą obciążenia 
kotła 
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Nowe brzmienie 

6.1.6 Pomiary emisji rtęci zostaną 
przeprowadzone dla jednego, 
uzgodnionego z Zamawiającym 
obciążenia kotła (pomiar nie będący 
parametrem gwarantowanym, ale 
wymagany przez Zamawiającego). 

6. 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac 
Wykonawcy jest wykonanie pomiarów 
gwarancyjnych!. 

Tak. 
W zakresie prac wykonawcy jest 
wykonanie pomiarów gwarancyjnych - pkt 
6.1.3 załącznika nr 2 do SIWZ 

7. 

Prosimy o podanie następujących parametrów 
założeniowych do projektowania elelrtrofiltru: 
• pochodzenie węgla kamiennego (kraj 

dostawy), 
• wilgotność spalin na wlocie do odpylacza, 
• skład chemiczny i frakcyjny pyłu na wlocie do 

odpylacza, 
• zawartość części palnych w pyle lotnym, 
• ciężar usypowy pyłu. 

Parametry założeniowe do projektowania. 

•pochodzenie węgla kamiennego (kraj 
dostawy),- Polska i Rosja 

•wilgotność spalin na wlocie do odpylacza, 
- stopień zawilżenia gazu za instalacją 
odpylania 0,029-0,03 kg/kg (dane na 
podstawie pomiarów wykonanych w 2019 
roku) 

•skład chemiczny i frakcyjny pyłu na 
wlocie do odpylacza,- brak danych 

•zawartość części palnych w pyle lotnym,-
brak danych 

•ciężar usypowy pyłu.- brak danych 

8. 

Prosimy o informację czy pomiędzy kotłem K2 a 
istniejącą instalacją odpylania spalin 
zainstalowane są jakiekolwiek urządzenia np. 
wymiennik ciepła. Jeżeli tak to prosimy o 
informację nt. wartości oporów przepływu jakie te 
urządzenia/urządzenie generuje. 

Kocioł WR25 Nr.2 jest zbudowany w 
układzie trójciągowym. W ostatnim trzecim 
ciągu jest zabudowany ekonomizer. 
Żadnych dodatkowych wymienników 
ciepła nie zabudowano na spalinach za 
kotłem. 

9. 

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej 
Zamawiającego dokumentacji rysunkowej 
kanałów spalin wraz z podporami pomiędzy 
wentylatorami spalin odpylaczy kotłów K1,K2 i 
K3 a kominem. Dokumentacja kanałów spalin 
wraz z konstrukcjami wsporczymi kanałów 
(podporami) jest niezbędna do wykonania 
zadania: 1.2 Przebudowę istniejących kanałów 
(kolektora) spalin. Przebudowę istniejących 

Dokumentacja została udostępniona na 
stronie internetowej. 
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kanałów spalin na odcinku od wentylatorów 
spalin modernizowanej instalacji odpylania KW2 
i kanału spalin zmodernizowanego w 2019r. kotła 
KW3 i włączenie do istniejącego czopucha przy 
kominie. 

10. 

Zgodnie z Zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca 
wykona: Kompletną instalację transportu pyłów 
spod elektrofiltru i odpylaczy wstępnych do 
odżużlaczy KW2. armatury, kanałów , łączników , 
kompensatorów , dyfuzorów i innych urządzeń 
technologicznych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia,. 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie 
internetowej Zamawiającego dokumentacji z 
usytuowaniem odżużlaczy KW2 względem 
(rysunki, przekroje). 

Dokumentacja została udostępniona na 
stronie internetowej. 

Dodatkowy komentarz: 

Odżużlacze zainstalowane są w budynku na 
poz.0,0 usytuowane w osi istniejących 
wentylatorów spalin. Wysyp pyłów odbywa 
się do odżużlaczy w odległości około 2,8 m 
od ściany budynku. 

11. 

SIWZ Zał. 2 pkt 4.2 Elektrofiltr 
Podstawowe wymagania dla technologii 
odpylania za pomocą elektrofiltra: 

11) Zamawiający wymaga zastosowania 
instalacji wygrzewania postojowego. 

System wygrzewania postojowego stosowany jest 
głównie w przypadku zastosowanie filtrów 
workowych. Prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający miał na myśli osuszacz filtra lub 
prosimy o umożliwienie zastosowania osuszacza 
lub instalacji wygrzewania postojowego. 

Zał. Nr2pkt4.2 ppkt.ll 

Dotychczasowy zapis 

ll)Zamawiający wymaga zastosowania 
instalacji wygrzewania postojowego. 

Zmiana zapisu 

ll)Zainawiający wymaga zastosowania 
osuszacza. 

12. 

SIWZ XVII. Opis kryteriów oceny oferty. 

1. Przy ocenie ofert porównywane będą ceny 
brutto. 

Cena oferty - 90 % 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: Cena oferty = 
Cn/Cbx90% 

gdzie: C n - cena najniższa, C b - cena badana. 

Ilość wykonanych elektrofiltrów zainstalowanych 
za kotłami rusztowymi opalanymi węglem 

kamiennym -10% 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: Ilość 
wykonanych elektrofiltrów = G b / G n x 10% 

gdzie: G b - ilość wykonanych elektrofiltrów w 

Zamawiający przyjmie do wyliczenia Gb i 
Gn tylko nowo wybudowane elektrofiltry 
(nie remonty czy modernizacje) za kotłami 
opalnymi węglem kamiennym w ostatnich 
6 latach i gwarantowanym zapyleniu nie 
wyższym niż 30 mg/Nm3 zgodnie z 
wykazem Zał. Nr. 6 . 
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ofercie badanej, 

G n - najwyższa ilość wykonanych elektrofiltrów. 

Prosimy o potwierdzenie, że wartości Gb i Gn 
dotyczą ilości potwierdzonych i zgodnych z 
Wymaganiami Zamawiającego referencji, które 
należy przedstawić w załączniku nr 6 WTKAZ 
ROBOT danego oferenta. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
przyjmie do wyliczenia Gb i Gn tylko nowo 
wybudowane elektrofiltry (nie remonty czy 
modernizacje) za kotłami opalnymi węglem 
kamiennym w ostatnich 5 latach i 
gwarantowanym zapyleniu nie wyższym niż 30 
mg/Nm3. 

13. 

Prosimy o informację czy Zamawiający 
przewiduje aukcje lub inną formę negocjacji ceny 
po złożeniu ofert. 

Na tym etapie nie przewidujemy negocjacji 
po złożeniu oferty. 

14. 

SIWZ Zał. nr 6 Wykaz Robót. 

W zał. 6 pojawia się zapis, posiadania referencji 
na wykonanie co najmniej dwóch nowych 
elektrofiltrów lub dwóch nowych filtrów 
workowych zainstalowanych za kotłami 
rusztowymi opalanymi węglem kamiennym o 
gwarantowanej umową skuteczności odpylania 
poniżej <30 mg/m3u wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „filtrów 
workowych", który jest prawdopodobnie wpisany 
w załączniku omyłkowo. 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 
zapis w Zał. Nr 6 Wykaz robót ma 
brzmienie. 

robót budowlanych w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanie co najmniej 
jednego nowego elektrofiltru 
zainstalowanego za kotłem rusztowym 
,pyłowymi lub fluidalnymi opalanymi 
węglem kamiennym o gwarantowanej 
umową skuteczności odpylania poniżej <30 
mg/m3u wykonanych w okresie ostatnich 
sześciu latch przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących tych 
robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

15. Przeniesione poniżej tabeli z pytaniami i odpowiedziami. 

16. 
Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 Kary 
umowne. 

Nie wyrażamy zgody na ograniczenie 
odpowiedzialności. 
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Uprzejmie prosimy, aby wzorem warunków 
umów zawieranych na rynku dla podobnych 
zadań, wprowadzić do umowy zapisy o tym, że 
żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za 
utracone korzyści, utratę przychodów, utratę 
zysków, utratę możliwości eksploatacji, utratę 
mocy, koszty kapitałowe, koszty mocy zastępczej 
oraz odszkodowania i kary umowne płacone przez 
drugą stronę swoim podwykonawcom. 

Propozycja Wykonawcy na uzupełnienie zapisu w 
Pkt. 4 na: 

Pkt. 4 Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Bez 
uszczerbku dla innych postanowień Umowy 
Zamawiający ma prawo do żądania naprawienia 
szkody wyrządzonej przez wykonawcę ponad 
wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie 
jednakże sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza wykonawcy wobec 
Zamawiającego z jakichkolwiek jego roszczeń 
wynikłych z naruszenia Umowy lub w związłai z 
nią, włączając kary umowne nie może przekroczyć 
100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, przy czym łączna suma kar 
umownych nie może przekroczyć 15% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Żadna ze Stron 
nie ponosi odpowiedzialności za utracone 
korzyści, utratę przychodów, utratę zysków, utratę 
możliwości eksploatacji, utratę mocy, koszty 
kapitałowe, koszty mocy zastępczej oraz 
odszkodowania i kary umowne płacone przez 
Strony swoim podwykonawcom. 

17. 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 Kary 
umowne. 

Zwracamy się z prośba o uzupełnienie zapisów § 
15 Kary umowne o informacje dotyczące limitu 
kar i odpowiedzialności. 

Propozycja wprowadzenie dodatkowych punktów 
do § 15 Kary umowne: 

• Łączna wysokość wszystkich kar 
umownych, jakie Zamawiający może 
naliczyć Wykonawcy z tytułu opóźnień, w 
żadnym razie nie przekroczy łącznie 10% 

Brak zgody. 
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wynagrodzenia Umownego. Kary 
umowne są jedynym uprawnieniem 
Zamawiającego w przypadku zwłoki 
Wykonawcy, 

• Łączna wysokość wszystkie/i kar 
umownych, jakie Zamawiający może 
nałiczyć Wykonawcy z tytułu 
niedotrzymania parametrów 
gwarantowanych, w żadnym razie nie 
przekroczy łącznie 10% Wynagrodzenia 
Umownego, 

• Z zastrzeżeniem bezwzgłędnie 
obowiązujących przepisów prawa, 
odpowiedzialność Wykonawcy określona 
wprost w Umowie i kary umowne lub 
obowiązek naprawienia szkody 
wynikający z Umowy, wyczerpują 
wszelkie uprawnienia Zamawiającego 
wobec wykonawcy oraz odpowiedzialność 
wykonawcy przewidzianą prawem. 

Pytanie 15. 

Zał.nr 9 do SIWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Zamawiający jako 1 Kamień Milowy wprowadził: Wykonanie dokumentacji budowlano 
wykonawczej i powykonawczej. 

W związku z tym, iż wykonanie dokumentacji wstępnej, budowainej, wykonawczej oraz 
powykonawczej wykonuje się w innych etapach realizacji prosimy o rozdzielenie tego kamienia 
milowego. Wykonawca proponuje następujące rozdzielenie kamieni milowych i zmiany w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym (pkt. 1a,1b,1c i 8): 

L P Opis zadania 

la Wykonanie i złożenie projektu podstawowego 

Ib Wykonanie dokumentacji budowlanej 

Ic Wykonanie i złożenie projektu wykonawczego 

2 
Roboty demontażowe istniejącej instalacji oczyszczania spalin 
kotła 
K2 (WR-25) 

3 Roboty budowlane budowa nowych fundamentów pod 
montowane urządzenia i towarzyszące roboty budowlane 
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4 

Przebudowę istniejących kanałów spalin na odcinku od 
wentylatorów spalin modernizowanej instalacji odpylania KW2 
i kanału spalin zmodernizowanego w 2019r. kotła KW3 i 
włączenie do istniejącego czopucłia przy kominie -dostawa i 
montaż wraz z Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5 

Dostawa i montaż wszystkicłi elementów instalacji odpylania 
spalin: odpylacza elektrostatycznego , instalacji transportu pyłu 
kanałów spalin od kotła do kolektora. Izolacja termiczna oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne. 

6 Dostawa i montaż A K P i A (Zasilanie elektryczne, automatyka i 
sterowanie, montaż elektryczny, montaż instalacji kablowycłi). 

7 

Próby i urucliomienia instalacji odpylania, testy oraz 
optymalizacje. 
Regulacja wyciągu spalin, pomiary emisji gazowycłi, pyłów i 
hałasu. Przekazanie do eksploatacji. 

8 Wykonanie z złożenie dokumentacji powykonawczej 

Odpowiedź: 

Dla powyższego zadania Zamawiający posiada opracowany Projekt budowlany uzyskał decyzję 
pozwolenie na budowę Nrl 65/220 z dniem 1.04.2020r. 
*Zgodnie z zapisami Załącznika nr.2 SIWZ pkt. 1.2.1 i pkt.1.5 zakres Zamówienia obejmuje 
prace projektowe w tym opracowanie projektów tecłmiczno-wykonawczych i powykonawczych 
oraz w^^konanie zamieimego projektu budowlanego jeżeli zaistnieje potrzeba ( w przypadku 
istotnych zmian). 

Poniżej skorygowany opis zadań Zał.nr 9 do SIWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

L P Opis zadania 

1 Wykonanie projektów techniczno-wykonawczych i 
zamiennego projektu budowlanego*. 

2 
Roboty demontażowe istniejącej instalacji oczyszczania spalin 
kotła 
K2 (WR-25) 

3 Roboty budowlane budowa nowych fiindamentów pod 
montowane urządzenia i towarzyszące roboty budowlane 

4 

Przebudowę istniejących kanałów spalin na odcinku od 
wentylatorów spalin modernizowanej instalacji odpylania KW2 
i kanału spalin zmodernizowanego w 2019r. kotła KW3 i 
włączenie do istniejącego czopucha przy kominie -dostawa i 
montaż wraz z Izolacja tenniczna oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
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5 

Dostawa i montaż wszystkich elementów instalacji odpylania 
spalin: odpylacza elektrostatycznego , instalacji transportu pyłu 
kanałów spalin od kotła do kolektora. Izolacja termiczna oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne. 

6 Dostawa i montaż A K P i A (Zasilanie elektryczne, automatyka i 
sterowanie, montaż elektryczny, montaż instalacji kablowych). 

7 

Próby i uruchomienia instalacji odpylania, testy oraz 
optymalizacje. 
Regulacja wyciągu spalin, pomiary emisji gazowych, pyłów 
i hałasu. Wylionanie dolcumentacji powylconawczej. 
Przeliazanie do eltspłoatacji i użytłcowania 

Na stronie mtemetowej zostanie zamieszczony skorygowany załącznik Nr.9 do SIWZ 

Z poważaniem 


