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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - SIWZ z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z 
wykorzystaniem O Z E " (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

1. W specyfikacji technicznej pkt „2.1.4 kocioł parowy biomasowy o parametrach" określono, że 
dopuszczalna temperatura pary wynosi 450 ° C. W punkcie „2.1.6 Parametry wyjściowe do doboru 
turbiny" określono również, że temperatura pary wlotowej do turbiny powinna wynosić 320 ° C. 
Turbina parowa jest znacznie bardziej wydajna, wykorzystując wyższą temperaturę pary do 
wytwarzania energii elektrycznej. 
Proszę potwierdzić, że kocioł i turbina parowa mogą mieć wymiary o temperaturze pary 450 ° C. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że zarówno kocioi jak i turbina mają taka samą dopuszczalną temperaturę 
pai*y. czyli 450"C. 

2. Zgodnie z tabelą specyfikacji technicznych „3.2.8.1 Parametry paliwa" maksymalna zawartość siarki 
w paliwie nie będzie wyższa niż 0,04% suchej masy. Zgodnie z tabelą w specyfikacji technicznej w 
punkcie „7.2.1 Parametry paliwa" zakres zawartości siarki określony 0,01 - 0,1%. Zgodnie z ISO 
17225-4: 2014 „Biopaliwa stałe - Specyfikacje i klasy paliw - Część 4: Wióry drzewne z gatunku" -
typowa zmiana zawartości siarki w paliwie wynosi od <0,01 do 0,04%. 
Proszę potwierdzić, że poprawna zawartość siarki w paliwie jest podana w tabeli „3.2,8.1 Parametry 
paliwa" i nie będzie wyższa niż 0,4%). 

Odp. Zamawiający potwierdza prawidłową wartość w tabeli 3.2.8.1 Załącznika Nr 2 do SIWZ - PFU 

3. Zgodnie z tabelą specyfikacji technicznych „3.2.8.1 Parametry paliwa" zakres wartości opałowej 
paliwa (w stanie mokrym, jak otrzymano) wynosi 7-13 MJ / kg. Zgodnie z tabelą w specyfikacji 
technicznej pkt „7.2.1 Parametry paliwa" wartość opałowa paliwa (w stanie mokrym, jak otrzymano) 
minimalna ilość wynosi 6,36 MJ / kg przy 55% wilgotności paliwa. Zgodnie z naszym 
doświadczeniem i normą ISO 17225-4: 2014 typowe zrębki nie powinny mieć wartości opałowej 
mniejszej niż 7 MJ / kg przy 55% wilgotności paliwa. 
Proszę potwierdzić, że wartość opałowa paliwa, które zostanie wykorzystane w tym procesie, jest 
wyższa lub równa 7 MJ / kg (w stanie mokrym, zgodnie z otrzymaniem). 
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Odp. Zamawiający potwierdza prawidłową wartość w tabeli 3.2.8.1 Załącznika Nr 2 do SIWZ - PFL'. 

Zamawiający zmienia pkt 7.2.1 Załącznika Nr 2 do SIWZ - PFU i daje nowe brzmienie: 

Parametr Miano Zrębki leśne 

Wartość opałowa MJ/kg 7-13 

Zawartość wilgoci % 35-55 

Gęstość nasypowa Mg/m^ 0,25-0,40 

Zawartość popiołu % 0,2^3,5 

Zawartość siarki % <0,04 

Zawartość węgla % 44,0-47,5 

Zawartość azotu % max. 0,3 

4. Zgodnie z tabelą specyfikacji teclinicznycli „7.3.3. Zestawienie parametrów gwarantowanycłi dla 
instalacji kogeneracji biomasowej „określono, że należy zainstalować wymiennik ciepła o wartości> 
10,5 MW. 
a. Proszę wyjaśnić, jaki jest cel tego wymiennika ciepła? 
b. Zgodnie z naszym doświadczeniem w realizacji projektów CHP wymiennik ciepła nie jest 
wymagany w tym procesie. Aby zapewnić ciepło sieci ciepłowniczej, gdy turbina nie pracuje, zamiast 
niej należy zastosować obejście turbiny do skraplacza turbiny. 
Proszę potwierdzić, że rezerwowy wymiennik ciepła nie jest wymagany w tym procesie i można 
zamiast niego zastosować obejście turbiny (bypass). 

Odp. Zamawiający, zgodnie z projektem wymaga zainstalowania dodatkowego wymiennika o mocv 10,5 
MW. 

Z poważaniem 
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