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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I 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: 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w PFU dotyczącą obciążenia cieplnego paleniska z 450 kW/m2 do 650 
kW/m2. 
Pozostawienie zapisu w aktualnej formie spowoduje znaczne koszty po stronie dostawy komory 
paleniskowej wynikającej z konieczności powiększenia całej skrzyni paleniskowej (konstrukcja stalowa) 
oraz robót wynikających z wykonanie znacznie większej ilości wymurówki i rusztu. 
Ponadto większa komora paleniskowa to większa powierzchnia strat wynikająca z promieniowania jak i 
również zdecydowanie wyższe nakłady serwisowo-konserwacyjne części paleniskowej dotyczące przede 
wszystkim wymurówki ogniotrwałej, której w większej komorze paleniskowej musi być odpowiednio 
więcej. 
Warto tu podkreślić, że kształt rusztu rusztowi nierówny i w zależności od chociażby tego, czy 
rusztowiny będą mniejsze, będą na siebie "nachodzić", nie można oszacować powierzchni czynnej rusztu 
z prostego liczenia powierzchni (długość razy szerokość). Ponadto doświadczeni dostawcy palenisk na 
biomasę, aby spełnić wymogi pełnego obciążenia pracy komory paleniskowej na paliwie o wysokiej 
zawartości wilgoci, rozwiązują ten problem dzieląc ruszt na 3 strefy, a w pierwszej strefie dochodzi do 
suszenia paliwa np.: poprzez recyrkulację spalin za elektrofiltrem lub poprzez zastosowanie 
podgrzewacza powietrza i wprowadzania go pod ruszt w celu suszenia paliwa. 
Reasumując: nie ma jakichkolwiek korzyści z zastosowania tak dużego paleniska i winno się zostawić 
dostawcy technologii rozwiązanie koncepcyjne paleniska takie, które pozwoli na spalanie paliwa w 
spektrum wymaganym PFU. 

Odp. Zamawiający zmienił wymagania obciążenia ciephiego paleniska do 600kW/m- (zapis w 
zaktualizowanym PFU) 
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