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Pytanie 2 
 
Dotyczy IV Części SIWZ pkt 6 II 3 a – doświadczenie. Wykonawca wnosi o zmianę 
warunku udziału w postępowaniu z: 
„Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym czasie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonuje minimum  jedną usługę polegającą na pracach remontowych w 
zakresie remontu urządzeń elektroenergetycznych wykonaną/wykonywaną dla 
sektora elektroenergetycznego…” 
na: 
„Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym czasie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonuje minimum  jedną usługę polegającą na pracach remontowych lub 
serwisowych w zakresie remontu urządzeń elektroenergetycznych 
wykonaną/wykonywaną dla sektora elektroenergetycznego lub innego, jeżeli 
wykonane/wykonywane prace były/są zbieżne z zakresem prac przedmiotowego 
zamówienia …” 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dodanie 

zapisu „lub serwisowych”. Postępowanie dotyczy wykonania przeglądu, remontu okresowego i 

prac modernizacyjnych, a nie usług serwisowych. Zamawiający oczekuje wykazania 

doświadczenia we wskazanym zakresie.  
ZTUOK jako producent energii elektrycznej i ciepła jest w tym zakresie przedsiębiorstwem 

elektroenergetycznym. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu „lub innego, jeżeli 

wykonane/wykonywane prace były/są zbieżne z zakresem prac przedmiotowego zamówienia …” 

 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert i 
rozpoczęciem remontu bardziej szczegółowego zakresu czynności remontowych 
wynikających w czasie eksploatacji usterek oraz „Checklisty”  prac naprawczych 
urządzeń stwierdzonych w czasie ich pracy ?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający w załączeniu przekazuje listę prac wykonanych podczas remontu w roku 2018 

oraz 2019, a także listę zaleceń przekazanych przez Wykonawców po remoncie w roku 2019. 

Zamawiający zwraca uwagę, że zakres prac objętych zamówieniem na lata 2020 i 2021 jest 

znacznie rozszerzony i wynika z wymagań związanych z pięcioletnim okresem eksploatacji i 

pracami modernizacyjnymi. 

 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może określić jaki zakres 
prac jest do wykonania w zakresie remontu wymurówki ?  
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Odpowiedź:  
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie 

zaleceń podanych w odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Zaproponowany 

zakres wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający ma preferencje odnośnie wskazanej firmy wykonującej remont 
wymurówki?  
 

Odpowiedź:  
Nie. Wykonawca może wykonać określony zakres prac przy udziale zgłoszonego 

Zamawiającemu podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych przez podwykonawcę części zamówienia 

(SIWZ – część II pkt 4.17) 

 
Pytanie 6 
Czy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może udostępnić 
Wykonawcy listę urządzeń które przeszły remont w ostatnim 24 miesięcznym 
okresie czasu ?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.   

 

Pytanie 7 
Czy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może określić listę 
armatury która jest przewidziana do remontu, a która jest do wymiany ? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie określa zakresu prac dotyczących wymiany armatury. Wykonawca wyłoniony w 

postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie zaleceń podanych w 

odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Zaproponowany zakres wymaga 

uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zamawiający załącza również „Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się” przekazany 

przez Konsorcjum po zakończeniu budowy ZTUOK. Wykaz ma charakter informacyjny i nie jest 

równoznaczny z częściami zgromadzonymi w magazynie Zamawiającego. 

Dokumentacja dostępna pod adresem:  

https://drive.google.com/open?id=1GqOyo-QKQ3WLj1RSQ17YtHmZO7-LbolQ 

 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę armatury innych 
producentów niż tych, których armatura jest zastosowana w ZTUOK Konin ? W 
wielu przypadkach armatura nie ma zamienników, a dostawy mogą być realizowane 
w terminie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wskazuje producentów armatury. Pozostawia to decyzji Wykonawcy, który 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie napraw i remontu.  
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Pytanie 9 
Czy podczas remontu systemów detekcji przewidziana jest do wykonania przez 
Wykonawcę legalizacja systemu detekcji ?  
 
Odpowiedź:  
Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
Pytanie 10 
W jakim zakresie jest przewidziany remont systemu strzepywania popiołu- czy tylko 
urządzeń bijakowych czy także elementów na wężownicach i kalibracje odległości 
bijaków od wężownic łącznie z ingerencją w konstrukcję wężownic ?  
 
Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

 
Pytanie 11 
Chłodnia wentylatorowa zgodnie z SIWZ wymaga wymiany łożysk zarówno na 
wentylatorach jaki i na silnikach. Czy to dotyczy wszystkich napędów ?  
 
Odpowiedź:  
Tak, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w DTR urządzeń. 

 

Pytanie 12 
Połączenie pomiędzy wentylatorem, a silnikiem jest zrealizowane przy pomocy 
pasów klinowych. Czy te pasy również przewidziane są do wymiany podczas 
remontu?  
 

Odpowiedź:  
Tak, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w DTR urządzeń i uzgodnieniem z Zamawiającym. 

 

Pytanie 13 
W SIWZ nie są określone zakresy prac izolacyjnych. Jaki szacunkowo zakres tych 
prac przewiduje Zamawiający ?  
 

Odpowiedź:  
Po dokonaniu przeglądu i stwierdzeniu rodzaju i zakresu prac remontowych, naprawczych i 

modernizacyjnych Wykonawca wyłoniony w postępowaniu określi obszary i rozmiary prac 

izolacyjnych, gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie izolacyjne instalacji.  

 
Pytanie 14 
Układ AKPiA jest powiązany z systemem DSC. Czy ewentualna korekta systemu 
wynikająca z wymiany części jest po stronie Wykonawcy ?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że korekta systemu DCS związana z wprowadzonymi w czasie 

realizacji prac zmianami AKPiA leży po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie 15 

SIWZ nie określa pomieszczeń socjalnych  dla osób wykonujących remont na terenie 
ZUOK Konin. Prosimy o określenie, jakie Zamawiający przewidział rozwiązanie 
szatni, toalet, pomieszczeń biurowych i opłaty z tym związane?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określił warunki w projekcie umowie - § 2 ust.2 pkt 2. 

 
Pytanie 16 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać przegląd i ewentualny remont ciągników. 
Czy zakres prac przewiduje także wykonanie odbiorów przez UDT.  
 
Odpowiedź:  
Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
Pytanie 17 
MICC system jest dostarczony przez MARTIN GmbH. Czy nadal podlega pod tą 
firmę?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dotychczas serwisowaniem MICC w ramach gwarancji zajmowała 

się firma MARTIN GmbH. 

 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający współpracuje z firmą, która obsługuje system MICC i może 
określić zakres remontu tego systemu ?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający bezpośrednio nie współpracuje w tym zakresie z firmą MARTIN GmbH. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu ewentualnego podjęcia 

współpracy z wyspecjalizowaną firmą gwarantującą prawidłowe wykonanie prac w tym zakresie. 

 

Pytanie 19 
Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary drgań urządzeń wirujących, które 
pozwolą na określenie urządzeń wymagających remontu, a które przeglądu 
remontowego?  
 
Odpowiedź:  
Przeprowadzenie pomiarów oraz określenie zakresu napraw lub remontu leży w zakresie 

wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy. Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

 
Pytanie 20 
Prosimy o informację czy remont układu SNCR będzie wymagał remontu?  
 
Odpowiedź:   
Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 
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Pytanie 21  
Czy Zamawiający przewiduje demontaż palników ze ścian kotła czy tylko 
sprawdzenie działania „na zimno”?  

Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

Sprawdzenie prawidłowości działania palników musi odbyć się przed i po uruchomieniu kotła tj. 

na zimno i na gorąco, potwierdzone w czasie rozruchu technologicznego. 

Pytanie 22 

Czy smary, oleje konieczne do wymiany w przekładniach  i urządzeniach są w 
dostawie po stronie Zamawiającego czy Zleceniobiorcy?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ma obowiązek zapewnienia 

materiałów, w tym smarów o parametrach określonych w DTR. Dostawa leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 23 
SIWZ nie określa jaką dokumentację trzeba wykonać podczas remontu i na jego 
zakończenie. Prosimy o przekazanie wytycznych, jaki rodzaj dokumentacji jest 
wymagany przez Zamawiającego od Wykonawcy. Czy trzeba dokumentacje 
sporządzić na formularzach Zamawiającego?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie określa wzoru dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu 

realizacji zamówienia przedstawić Raport z wykonanych prac, który w formie opisowej w pełny 

sposób odzwierciedli wykonane prace. Jego zawartość Zamawiający pozostawia decyzji 

Wykonawcy. Zdaniem Zamawiającego w Raporcie powinna znaleźć się dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdania, protokoły z przeglądów poszczególnych urządzeń, wnioski, 

zalecenia i inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy potwierdzą prawidłowe wykonanie 

wszystkich wykonanych prac. Ponadto Wykonawca, zgodnie z § 2 pkt 2. Projektu Umowy w 

trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uczestniczyć w codziennych naradach, gdzie ma 

możliwość przekazania informacji z prac wykonanych w poprzednim dniu, prac planowanych do 

wykonania w kolejnym dniu oraz wypracowania decyzji wymagających uzgodnień z 

Zamawiającym. 

 
Pytanie 24 
Urządzenia pracujące w spalarni opadów mogą być jeszcze pod nadzorem 
gwarancyjnym dostawcy. Prosimy o przekazanie  informacji, czy Zamawiający 
przewiduje udział w remoncie przedstawicieli firm dostarczających urządzenia  lub 
technologie ? Jeżeli tak to prosimy wskazanie,  których firm to dotyczy oraz kto 
pokrywa koszty udziału przedstawicieli tych firm? 
 

Odpowiedź:  
Upłynął okres gwarancyjny ZTUOK. Zamawiający nie wymaga udziału w remoncie 

przedstawicieli firm, które dostarczały urządzenia lub technologie na etapie budowy. 

Wykonawca samodzielnie decyduje o podjęciu takiej współpracy ponosząc koszty z tym 

związane.  
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Pytanie 25 
Czy prace remontowe przewidują odcinkowe wymiany rur ekranowych  lub rur 
przegrzewaczy?  

Odpowiedź:  
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie 

zaleceń podanych w odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Jeśli prace te 

będą konieczne należy je wykonać, uwzględniając zapisy Projektu Umowy § 3. 

Zaproponowany zakres wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 26  
Czy prace spawalnicze przewidują naprawy połączeń i powierzchni pokrytych 
Inconelem ?  

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 25.  

 

Pytanie 27 
Wykonawca wnosi o ograniczenie łącznego limitu kar do 100% wysokości 
wynagrodzenia netto Wykonawcy.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 28 
Wykonawca wnosi o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści, strat pośrednich i następczych.  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 29 
Wykonawca wnosi o ograniczenie całkowitej odpowiedzialności odszkodowawczej 
do maks. 100% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 
Pytanie 30 
Prosimy o zmianę terminu płatności kar umownych wskazany w par. 12 ust. 4 na 30 
dni od daty doręczenia stosowanego wezwania wykonawcy, tj. odpowiadać 
terminowi zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 31 
Czy Zamawiający przewiduje budowę rusztowań w komorze paleniskowej kotła?  
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Odpowiedź:  
Jest to zadanie Wykonawcy. Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

 

Pytanie 32 
Czy naprawy obmurza obejmują obszary palników, wzierników i kamer?  
 
Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

Pytanie 33 

Istniejące obmurze jest wykonane według technologii firmy J+G Refractories.  Czy 
Zamawiający dopuszcza technologie innych firm?   

Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na Pytanie 4 i 5. 

 

Pytanie 34 
Zapytaniem ofertowym jest objęty system SNCR. Czy cały system podlega 
remontowi począwszy od stacji rozładunku amoniaku poprzez wszystkie systemy aż 
do wtrysku do komory spalania?  
 

Odpowiedź:  
Tak. Cały system podlega przeglądowi.  
 

Pytanie 35 
Czy w zakresie kotła pomocniczego jest również konieczność wykonania przeglądu i 
ewentualnej naprawy całego system (układu) zasilania olejem opałowym?  

Odpowiedź:  

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4. 

Pytanie 36 
W dokumentacji nie ma wyspecyfikowanych rodzajów i danych katalogowych łożysk 
oraz uszczelnień. Czy takie informacje będą udostępnione przez Zamawiającego  
przed otwarciem urządzenia?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza „Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się” przekazany przez 

Konsorcjum po zakończeniu budowy ZTUOK. Wykaz ma charakter informacyjny i nie jest 

równoznaczny z częściami zgromadzonymi w magazynie Zamawiającego. 

Dokumentacja dostępna pod adresem 

https://drive.google.com/open?id=1GqOyo-QKQ3WLj1RSQ17YtHmZO7-LbolQ 

 

Pytanie 37 
W przekazanej dokumentacji nie ma pełnej dokumentacji DTR. Czy taka 
dokumentacja jest do wglądu u Zamawiającego? 
 

Odpowiedź:  
Tak, dokumentacja jest do wglądu u Zamawiającego. 
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Pytanie 38 
Urządzenia podlegające pod nadzór UDT mogą wymagać ustaleń z właściwymi 
jednostkami UDT. Czy koszt tych ustaleń będzie ponosił Zamawiający czy jest to po 
stronie Wykonawcy? 
 

Odpowiedź:  
W każdym przypadku, gdzie wymagany jest odbiór/udział UDT należy go wykonać. Zgodnie z 

zapisem projektu umowy § 3 „Przy naprawach wymagających nadzoru Urzędu Dozoru 

Technicznego (UDT) lub Urzędu Miar, Wykonawca we własnym zakresie  zapewni  udział  

przedstawiciela  UDT  lub Urzędu Miar, a Zamawiający pokryje związane z tym koszty”. 

 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający przewiduje wymianę bijaków strzepywaczy i  ew. w jakim 
zakresie?  Czy tylko w takiej ilości jaka jest na magazynie?   
 
Odpowiedź:  
Wymianie podlegać powinny wszystkie zidentyfikowane podczas przeglądu uszkodzone bijaki 

strzepywaczy. Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnie z SIWZ Część II pkt. 4 

ppkt. 4.4. 

 
Pytanie 40 
SIWZ we wszystkich zagadnieniach mówi o naprawie i wymianie zużytych 
elementów stwierdzonych w czasie eksploatacji. W zapytaniu ofertowym lista 
stwierdzonych usterek nie jest udostępniona. Czy Wykonawcy otrzymają taką listę 
w celu sporządzenia dokładnej wyceny niezbędnych prac i zakupu części? 

 
Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 3. 
 

Pytanie 41 
W SIWZ str. 26 pkt. 20.1 jest informacja, że „W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.” Prosimy o informację czy chodzi o 
adres skrzynki ePUAP opisany w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal str. 32, 
? który automatycznie się podstawi po wpisaniu i wybraniu danych  
Zamawiającego? Czy jest to inny adres skrzynki ePUAP i gdzie należy go umieścić? 
 

Odpowiedź: 
Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, muszą posiadać na 

platformie konto firmy. Bez niego nie złożą oferty przez miniPortal. Konto na platformie ePUAP 

wymagane jest do przesłania oferty Zamawiającemu, a następnie dalszej komunikacji 

w postępowaniu. 

W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, pod którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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Pytanie 42 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W paragrafie 8 sugerujemy usunąć w 
całości ust. 8. Uprawnienie do potrącania należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących instytucje 
potrącenia. Natomiast odnośny zapis niesie ryzyko uznania, iż Wykonawca 
nieodwołanie i bezwarunkowo godzi się na pomniejszanie płatności o kary umowne.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie 43 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  W par. 10 ust. 4 proponujemy dopisać 
kolejne zdanie wg następującego brzmienia: „W żadnym wypadku wydłużony okres 
gwarancji nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy ponad okres gwarancji wskazany w 
ust.  1 powyżej”.   
 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 44 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  Proponuję dopisać na końcu par. 12 ust. 
3 następujący fragment: „z wyłączeniem kar, których podstawą naliczenia jest to 
samo zdarzenie”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie 45 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  Termin płatności kar umownych 
wskazany w par. 12 ust. 4 powinien wynosić minimum 30 dni od daty doręczenia 
stosownego wezwania/noty Wykonawcy, tj. odpowiadać terminowi zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający nie powinien arbitralnie ustalać terminu 
płatności kar umownych, gdyż kłóci się to z zasadą równości stron kontraktu.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie 46 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  Wnioskujemy o dodanie ust. 7 w par. 12 
wg następującego brzmienia: „Całkowity limit odpowiedzialności Wykonawcy 
wobec Zamawiającego ze wszystkich tytułów wynikających w związku lub na 
skutek wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także 
czynu niedozwolonego nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność 
wobec siebie z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich. Całkowity limit kar 
umownych, jakie strony mogą sobie naliczyć na podstawie umowy, ze wszystkich 
tytułów określonych w umowie, nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 47 
Pytania do umowy dla zadania nr I. Wnioskujemy o dopisanie w par. 14 ust. 2 pkt 2 
na końcu następujący zwrot „z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej”. W przeciwnym 
wypadku zapisy pkt 1 i 2 tego ustępu pozostawać będą w wzajemnej sprzeczności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 
Pytanie 48 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wnioskujemy, aby odstąpienie od 
umowy wskazane w par 16 ust. 2 Umowy było poprzedzone wyznaczeniem 
wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na piśmie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 49 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Proponujemy zmienić par. 16 ust. 3 
następująco: „Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, 
Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego powoda”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 50 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W umowie brak jest zapisów 
uwzględniających regulacje wynikające z RODO. Dlatego też proponujemy podpisać 
osobne porozumienie w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Regulacje wynikające z RODO zawarte są w SIWZ Część XVIII Przetwarzanie danych 

osobowych 

Pytanie 51 
Pytania do umowy dla zadania nr II, III. W par. 14 ust. I i II jest zła numeracja 
podpunktów – numery się powtarzają. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w projekcie umowy, o których mowa powyżej.  

Pytanie 52 
Pytanie do umowy dla zadania nr III. Wnioskujemy o dopisanie w par. 14 ust. II pkt 
2 na końcu następujący zwrot „z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej”. W przeciwnym 
wypadku zapisy pkt 1 i 2 tego ustępu pozostawać będą w wzajemnej sprzeczności. 
Punkt 3 tego ustępu jest błędnie oznaczony jako pkt 1 
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Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie 53 
Jak ma wyglądać sprawdzenie układu AKPiA wraz z przeglądem zabezpieczeń 
technologicznych? 
 
Odpowiedź:  
Przegląd zabezpieczeń technologicznych polega na sprawdzeniu aparatury kontrolno-

pomiarowej oraz sygnałów wchodzących w skład zabezpieczenia kotła, pozwalających na jego 

prawidłową pracę w tym m.in. przyciski bezpieczeństwa, droga spalin, poziomy wody w 

walczaku, ciśnienie pary nasyconej w walczaku, ciśnienie i temperatura gazów spalinowych w 

kotle i inne zabezpieczenia zgodne z przekazaną dokumentacją. 

Pytanie 54 
Co wchodzi z zakres przeglądu rozdzielni 6kV? 
 
Odpowiedź:  
Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Pytanie 55 
Co wchodzi w zakres agregatów prądotwórczych? 
 
Odpowiedź:  
Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Pytanie 56 
Sprawdzenie i weryfikacja nastaw zabezpieczeń – sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową?  
 
Odpowiedź:  
Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa 

Pytanie 57 
SN w zakresie przyłączenia zasilania i wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci 
elektroenergetycznej 110kV 
 
Odpowiedź:  
Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa 

Pytanie 58 
Jakie badania dla baterii akumulatorowej 220V DC? 
 
Odpowiedź:  
Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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Pytanie 59  
Część III B pkt b.3. GPO (rozdzielnia WN, SN i NN). Proszę o dosłanie informacji na 
temat: 
− wyłącznika 110 kV, - ilość wyłączników, producent, DTR-ka 
− siatki uziemiającej - szkic siatki uziemiającej lub stary protokół z jej badania 
− informacji na temat rozdzielni 220VDC – parametry rozdzielni i baterii 

akumulatorów, DTR-ka 
− transformator WN – DTR-ka zawierająca również przełącznik zaczepów 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia dokumentację dotyczącą GPO. Dokumentacja dostępna pod adresem 

https://drive.google.com/open?id=1sSf3DwwZM3RXcUox3aOyjy1PS-mj6i7- 

 

Pytanie 60 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b.  Jaki  %  
naprawy  obmurza  w  kotle  Martin  w  2020  roku  wymaga  Zamawiający w 
podziale na naprawę części prefabrykowanej i naprawę części odlewanej?  
Czy Zamawiający może określić, w metrach kwadratowych, w % całości, wielkość  
powierzchni  wymurówki  kotła  jaka  jest  przewidziana  do  wymiany  w  roku  
2020 i w 2021 roku?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.   

Pytanie 61 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c.  Czy  
Zamawiający  wymaga  przeprowadzenia  przeglądu  wg  DTR  producenta palników 
rozruchowo – wspomagających olejowych?  
  

Odpowiedź:  
Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Pytanie 62 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c.  Czy 
Zamawiający  wymaga przeprowadzenia przeglądu wg DTR  producenta palników  
rozruchowo – wspomagających  olejowych  przez  autoryzowany  serwis 
producenta?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przeglądu przez autoryzowany serwis producenta, 

Wykonawca samodzielnie decyduje o podjęciu takiej współpracy ponosząc koszty z tym 

związane. Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie napraw i 

remontu. Patrz: odpowiedź na Pytanie 21,61.  
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Pytanie 63 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c. Czy 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia dodatkowego zakresu prac w postaci 
procesu  optymalizacji  pracy  palników  rozruchowo –  wspomagających  olejowych 
przez autoryzowany serwis producenta? Proces  optymalizacji  pracy  palników  
może  być  przeprowadzony  przez autoryzowany serwis producenta w warunkach 
znamionowych parametrów pracy kotła.  
 
Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 3 i 61.  

 

Pytanie 64 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. d. Czy 
Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021 
roku jeżeli były one wymienione w poprzednich okresie remontowym?  
 

Odpowiedź: 
Bezwzględnie należy dokonać wymiany łożysk, których czas eksploatacji wynosi 5 lat. Jeśli 

łożyska pracują krócej niż 5 lat i zostały wymienione podczas poprzednich remontów, a wyniki 

badań przeprowadzone przez wyłonionego Wykonawcę potwierdzą ich prawidłowe działanie, 

wówczas w uzgodnieniu z Zamawiającym można odstąpić od wymiany danego łożyska. 

 

Pytanie 65 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. d. Czy 
Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021  
roku jeżeli  wyniki pomiarów drgań i wibracji wskazują na brak takiej potrzeby? 
Jeżeli tak to czy Zamawiający jest  w  stanie udostępnić wyniki tych pomiarów?  
 

Odpowiedź:  
Wykonanie pomiarów drgań jest zadaniem wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy. Dalej 

jak w odpowiedzi na Pytanie 64. 

 

Pytanie 66 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. f. Czy 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania grubości rur ekranowych, 
podgrzewaczy lub przegrzewaczy części ciśnieniowej kotła? Jeżeli tak, to ile 
punktów  pomiarowych należy przyjąć  do  wyceny (siatka pomiarowa i rejony)?  
 

Odpowiedź:  
TAK, należy wykonać badania grubości ścian po ich oczyszczeniu i  zidentyfikowaniu najbardziej 

narażonych  miejsc. 

Pytanie 67 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. f. Czy 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia rewizji walczaka? Jeżeli tak, to czy wymaga 
jej przy udziale UDT, czy tylko Użytkownika ?  
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Odpowiedź:  
Tak. Przegląd i remont obejmuje wszystkie elementy instalacji. W każdym przypadku, gdzie 

wymagany jest odbiór/udział UDT należy go wykonać. Zgodnie z zapisem projektu umowy § 3 

ust. 1. 

 

Pytanie 68 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. g.   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień  
na  pompach  w  2020  lub  2021  roku  jeżeli  wyniki  pomiarów  drgań  i  wibracji  
maszyn  wirujących  oraz  przeglądy  uszczelnień  na  pompach  wskazują  na  brak 
takiej  potrzeby?  Jeżeli  tak  to  czy  Zamawiający  jest  w  stanie  udostępnić  
wyniki tych pomiarów?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 64 i 65 

Pytanie 69 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. o.   
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem przegląd zabezpieczeń technologicznych?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 53. 

Pytanie 70 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10.   
Jakie  środki  chemiczne  lub  materiały  mineralne  dopuszcza  Zamawiający  
do czyszczenia części ciśnieniowej kotła?  
 

Odpowiedź:  
Wskazany § 2 pkt. 1 p. pkt. 10 dotyczy czyszczenia obiektu po wykonanym remoncie 

(sprzątanie) oraz zagospodarowania odpadów. 

Pytanie 71 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10).  
Czyszczenie kotła jest realizowane w 2 etapach. Pierwszy etap zakłada usunięcie 
wszystkich  wieloskładnikowych  frakcji  lotnych  i  popiołów,  które  osadzają  się  
w postaci  nawisów  i  narostów  na  wewnętrznych  powierzchniach  instalacji  
kotła w procesie  spalania  odpadów  komunalnych.  Drugi  etap  czyszczenia  kotła  
polega na strumieniowym czyszczeniu kotła przez Wykonawcę remontu. Czy  
Zamawiający  jest  Wytwórcą  odpadu  w  pierwszym  etapie  czyszczenia  kotła w 
myśl obowiązującej ustawy o odpadach?  
Czy Zamawiający jako  właściciel kotła dokona we własnym zakresie czyszczenia 
kotła w pierwszym etapie?  
Czy  Zamawiający  jako  właściciel  kotła  dokona  we  własnym  zakresie 
wyprowadzenia  z  instalacji  i  zmagazynowania  odpadu  z  pierwszego  etapu  
czyszczenia kotła?  
Czy Zamawiający jako właściciel kotła dokona we własnym zakresie zutylizowania 
odpadu niebezpiecznego powstałego w pierwszym etapie czyszczenia kotła?  
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Czy  protokolarne  przekazanie  do  remontu  postojowego  (PPRP)  nastąpi po 
wykonaniu pierwszego etapu czyszczenia?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający jest Wytwórcą odpadu procesowego w  pierwszym  etapie  czyszczenia  kotła w 

myśl obowiązującej ustawy o odpadach.  

Czyszczenie kotła w pierwszym etapie w postaci  nawisów  i  narostów  na  wewnętrznych  

powierzchniach  instalacji  należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zamawiający dokona we własnym zakresie zutylizowania odpadu niebezpiecznego powstałego 

w pierwszym etapie czyszczenia kotła. 

SIWZ 5.1.1 - Protokolarne przekazanie do  remontu postojowego  (PPRP) następuje po 

zakończeniu procesu wygaszania i wychłodzenia kotła umożliwiającego wejście do kotła i 

rozpoczęcie prac tj. m.in. czyszczenia kotła. 

Pytanie 72 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10).   
Czy  Zamawiający  dokona  we  własnym  zakresie  wyprowadzenia  z  instalacji  
i zmagazynowania  odpadu  innego  niż  niebezpieczne  z  procesu  strumieniowego 
czyszczenia kotła w postaci materiału ściernego wymieszanego z popiołami?  
Czy  Wytwórcą  tego  odpadu  jest  Wykonawca,  który  będzie  zobowiązany  
do zutylizowania tego odpadu.  
 

Odpowiedź:  
Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w procesie czyszczenia kotła (II etap). 

Wyprowadzenie  z  instalacji i zmagazynowanie  odpadu  innego  niż  niebezpieczny  z  procesu  

strumieniowego czyszczenia kotła przy użyciu materiału ściernego wymieszanego z popiołami 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

Pytanie 73 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Czy Zlecający do czasu przekazania obiektu 
firmie wykonującej remont planuje usunąć odpady z bunkra odpadów w celu 
bezpiecznego wykonywania prac w rejonie bunkra?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający planuje usunąć odpady z bunkra w zakresie jakim będzie to możliwe. 

Pytanie 74 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie  to  
możliwe, to w jaki sposób Zamawiający dokona zabezpieczenia p.poż obszaru 
bunkra odpadów?  
 

Odpowiedź:  
Służby ppoż. Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonają zabezpieczeń bunkra w 

przypadku jakichkolwiek prac w tym rejonie. 

Pytanie 75 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Czy Zamawiający podczas okresu remontowego 
planuje dostarczać odpady komunalne do bunkra odpadów?  
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Odpowiedź:  
Odpady komunalne podczas remontu będą dostarczane na plac magazynowy nr 18 do instalacji 

belowania i tam będą składowane. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że w awaryjnych 

sytuacjach odpady komunalne trafią do bunkra. 

Pytanie 76 

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub  
2021 roku jeżeli były one wymienione w poprzednim okresie remontowym?  

 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 64. 

Pytanie 77 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub  
2021  roku  jeżeli  wyniki  pomiarów  drgań  i  wibracji  wskazują  na  brak  takiej  
potrzeby?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 65. 

Pytanie 78 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień  
na  pompach  w  2020  lub  2021  roku  jeżeli  były  one  wymienione  w  poprzednim  
okresie remontowym?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 68. 

Pytanie 79 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień  
na  pompach  w  2020  lub  2021  roku  jeżeli  wyniki  pomiarów  drgań  i  wibracji  
maszyn  wirujących  oraz  przeglądy  uszczelnień  na  pompach  wskazują  na  brak 
takiej potrzeby? 
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 68. 

Pytanie 80 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. e).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień  
na pompach  w  2020  lub  2021  roku  jeżeli  były  one  wymienione  w  poprzednim  
okresie remontowym?  
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 68. 
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Pytanie 81 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. e).   
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień  
na  pompach  w  2020  lub  2021  roku  jeżeli  wyniki  pomiarów  drgań  i  wibracji  
maszyn  wirujących  oraz  przeglądy  uszczelnień  na  pompach  wskazują  na  brak 
takiej potrzeby?  
 

Odpowiedź:   
Patrz: odpowiedź na Pytanie 68. 

 
Pytanie 82 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10).   
Czyszczenie instalacji transportu popiołu po oczyszczaniu spalin jest realizowane  
w  2  etapach.  Pierwszy  etap  zakłada  mechaniczne  wyprowadzenie  odpadów  
niebezpiecznych w postaci zalegających popiołów.   
Drugi  etap  zakłada  ręczne  wyprowadzenie  wszystkich  odpadów  
niebezpiecznych znajdujących  się  w  instalacjach  transportu  popiołu  po  
oczyszczaniu  spalin, zalegających  np.  w  przenośnikach  ślimakowych,  
rurociągach  przesyłowych  oraz rozdrabniaczu rotacyjnym po ich wcześniejszym 
rozkręceniu.  Zarówno  w  pierwszym  jak  i  drugim  etapie  czyszczenia  instalacji  
transportu popiołu Wytwórcą niebezpiecznych odpadów jest Zamawiający, a nie 
Wykonawca remontu.  
Czy  Zamawiający  jako  Wytwórca  odpadu  niebezpiecznego  dokona  we  własnym 
zakresie wyprowadzenia z instalacji odpadu z pierwszego etapu czyszczenia? 
Czy  Zamawiający  jako  Wytwórca  odpadu  niebezpiecznego  dokona  we  własnym 
zakresie  zutylizowania  odpadu  niebezpiecznego  powstałego  w  pierwszym  
etapie czyszczenia?  
Czy  Zamawiający  jako  Wytwórca  odpadu  niebezpiecznego  dokona  we  własnym 
zakresie wyprowadzenia z instalacji odpadu z drugiego etapu czyszczenia?  
Czy  Zamawiający  jako  Wytwórca  odpadu  niebezpiecznego  dokona  we  własnym 
zakresie  zutylizowania  odpadu  niebezpiecznego  powstałego  w  drugim  etapie 
czyszczenia?  
Czy  protokolarne  przekazanie  do  remontu  postojowego  (PPRP)  nastąpi po 
wykonaniu drugiego etapu czyszczenia?  
  
Odpowiedź:  
 

Patrz odpowiedź na pytania 71 i 72. 

 

II. Zmiana treści SIWZ 

Na skutek wniesionych niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ zamawiający działając na 

podstawie  art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje  zmiany treści SIWZ. 

 
Pytanie 1  
Dotyczy IV Części SIWZ pkt 6 II 1 – kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej. Zamawiający wymaga m.in. posiadania przez 
Wykonawcę uprawnień UDT do: 
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• (1) naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników 
bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub 
żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do 
materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z 
turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, 
rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, 

• (1) naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla 
materiałów ciekłych zapalnych, elementów urządzeń ciśnieniowych i 
bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, 

• naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla 
materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z 
turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, 
rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, 

Wykonawca posiada ww. uprawnienia UDT, ale w zakresie uprawnień nie ma 
wyszczególnionych oddzielnie „elementów urządzeń ciśnieniowych”. Prosimy o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że naprawiane elementy urządzeń 
ciśnieniowych (np. kotły, rurociągi, zbiorniki, itp.) stanowią integralne części 
składowe urządzeń wyszczególnionych w zakresie uprawnień do napraw „N”. Do tej 
pory nie były wymagane przez Zamawiających oddzielne uprawnienia do napraw 
elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi 
technicznemu. Tym samym posiadane przez Wykonawcę uprawnienia spełniają 
wymogi SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ - Część IV.6.II.pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

Dla części I i II  
• N -  do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników 

ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do 
materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników 
niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych, 
rurociągów technologicznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, 
rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do 
materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, 
rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących. 

• N - do naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych 
małych, dźwigów budowlanych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi 
samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, 
wciągników, wciągarek elementów urządzeń dźwignicowych, dźwigników, elementów 
dźwigów, wózków jezdniowych. 

 
Dla części III   

• N - do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych  do 
materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów z organicznymi nośnikami 
ciepła, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, 
rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do 
materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych. 
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Pytanie 2 
Wykonanie obowiązku określonego w par. 5 ust. 2 przez Wykonawcę polegającego 
na zakupie nowych części zamiennych i materiałów po najniższych cenach może 
okazać się niemożliwe, z tego względu prosimy o usuniecie zapisu ”po najniższych 
cenach” lub zmiana na „ po możliwie najniższych cenach”. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany zapisu. Treść § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni zakup Materiałów oraz Części Zamiennych nowych po możliwie 

najniższych cenach w terminach umożliwiających wykonanie prac remontowych zgodnie z 

umową oraz rozliczenie dostaw w roku kalendarzowym.” 

 

Pytanie 3 
Par. 10 ust. 3 na końcu zdania warto dopisać „chyba że ich usunięcie w tym terminie 
nie jest możliwe z punktu widzenia technicznego lub technologicznego”.  

Odpowiedź: 

Treść § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia 

wady, chyba że ich usunięcie w tym terminie nie jest możliwe z punktu widzenia technicznego 

lub technologicznego. W takim przypadku strony w odrębnym porozumieniu ustalają termin 

usunięcia wady.” 

 

Pytanie 4 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wykonanie obowiązku określonego w 
par. 5 ust. 2 przez Wykonawcę polegającego na zakupie nowych części zamiennych i 
materiałów po najniższych cenach może okazać się wręcz niewykonalne, z tego 
względu sugerujemy usunięcie zwrotu „po najniższych cenach”, albo 
zmodyfikowanie go w sposób następujący: „po możliwie jak najniższych cenach”.  
Odpowiedź:  

Patrz: odpowiedź na Pytanie 2. 

Pytanie 5 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  W par. 10 ust. 3 proponujemy na końcu 
zdania dopisać zwrot „chyba że ich usuniecie w tym terminie nie jest możliwe z 
punktu widzenia technicznego lub technologicznego”. Są pewne usterki, których 
obiektywnie żaden podmiot nie będzie w stanie usunąć w terminie 7 dni. Dlatego 
też zapis ten musi być odpowiednio zmieniony. 
 

Odpowiedź:  
Patrz: odpowiedź na Pytanie 3. 

Pytanie 6 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III.  Wnioskujemy, aby kary umowne 
określone w par. 12 ust. 2 lit a) - e) były liczone za każdy dzień zwłoki, a nie 
opóźnienia. Na gruncie umowy wykonawca odpowiada jedynie za zawinione przez 
niego działania. Natomiast termin opóźnienie odnosi się również do niezawinionych 
działań.   
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmian w §12 ust. 2 lit a) - e), każdorazowo użyte słowo „opóźnienie” 

zastępuje się słowem „zwłoka” 

 

Pytanie 7 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Par. 12 ust. 6 powinien przewidywać 
również możliwość dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust.6, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż wysokość kar umownych, 

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym” 

 

Pytanie 8 
Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Proponujemy zmienić par. 16 ust. 5 
następująco: „Wykonawca Żadna ze Stron bez pisemnej zgody Zamawiającego 
drugiej Strony nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiający wyraża zgodę na cesje 
wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia na instytucje finansowe oraz 
banki, które finansować będą Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy”. 
 
Odpowiedź: 
Zapis § 16 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności” 

 

Pytanie 9 
Pytanie do umowy dla zdania I i II. Prosimy o wyjaśnienie zapisu wymagań 
podanych w SIWZ część IV Warunki udziału w postępowaniu punkt 6. II. 1 (dla 
części I i II) dotyczący napraw elementów urządzeń ciśnieniowych 
 i bezciśnieniowych. Czy Zamawiający miał na myśli wytwarzanie elementów 
urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych?  
 
Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na Pytanie 1. 

 
Pytanie 10 
Pytanie do umowy dla zdania I i II. Czy Zamawiający w SIWZ część IV Warunki 
udziału w postępowaniu punkt 6. II. 3. (dla części I i II) c.4 str. 15 (dla części I) i 16 
(dla części II) podał obecnie obowiązujące zakresy uprawnień UDT?  
Sugerujemy o wykreślenie w SIWZ zapisu „EI i MI”, aby zakres wymagań uprawnień 
UDT dla osób do konserwacji urządzeń transportu bliskiego był zgodny  
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z załącznikiem nr 1 Dozoru Technicznego z dn. 13-10-2013.  
 

Odpowiedź: 
dotychczasowe brzmienie Cz.IV.6.II.3; dla części I i II ppkt. c4, a dla części III ppkt. c5 

„minimum jedną osobą(1) posiadającą uprawnienia kategorii EI i MI do konserwacji urządzeń 

transportu bliskiego” 

nowe brzmienie: Cz.IV.6.II.3; dla części I i II ppkt. c4 

„minimum jedną osobą (1)  posiadającą uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków 

jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” (zgodnie z 

Rozporządzeniem  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 Dz.U. 2019 

poz. 1008) 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - część IV.6.II.3. poprzez skreślenie 

punktu c5 ( dla części III).  

 

Pytanie 11 
Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ dla CZĘŚCI III pkt c.5 : 

„c.5. minimum jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia kategorii E I i M I do 
konserwacji urządzeń transportu bliskiego” 

W zakresie prac  części III nie ma konieczności posiadania osób o takich 
uprawnieniach. 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na Pytanie 11. 

Pytanie 12 
W ocenie Wykonawcy w części III postępowania kwota przewidziana na zakup 
części zamiennych w 2020r. będzie większa od kwoty przewidzianej na zakup części 
zamiennych w 2021r. ze względu na powiększony zakres remontu w 2020r. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w „Formularzu Cenowym” kwot  
przewidzianych na zakup części zamiennych w obrębie wyznaczonego limitu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w Formularzu cenowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. Zmieniony formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej. 

Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji kotła (czyszczenie spalin SH3) 
w roku 2021, w sytuacji gdyby niemożliwe byłoby uzyskanie niezbędnych zgód 
producenta kotła i UDT na proponowane zmiany urządzenia (kotła) ?  
 

Pytanie 14 
Czy Zamawiający przewiduje sytuację iż zaproponowane rozwiązania modernizacji 
określone w SIWZ nie będą zaakceptowane przez Zamawiającego?  
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Pytanie 15 
Zgodnie z SIWZ należy wykonać nowe cięgno transportowe- prosimy o bardziej 
szczegółowe  informacje na ten temat.  
 

Pytanie 16 
Jaka ilość i jakie parametry sprężonego powietrza może zostać przeznaczona na 
potrzeby modernizacji czyszczenia powierzchni kotła od strony spalin? 
 
Pytanie 17 
W przypadku braku dostępności sprężonego powietrza prosimy o wskazanie miejsca 
na zabudowę sprężarki.  
 
Pytanie 18 
Prosimy o przekazanie dokumentacji na kieszeń odwadniającą.    
 

Pytanie 19 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a, b.   
Czy  Zamawiający  dopuszcza  ograniczenie  przetargu  do  wyboru  jednego 
rozwiązania technologicznego czyszczenia powierzchni kotła od strony spalin dla  
przegrzewacza pary SH3? Jeżeli tak, to jakie rozwiązanie z dostępnych na rynku 
technik należy uwzględnić w ofercie tj. parowe, ultradźwiękowe, wybuchowe czy 
też inne? Ograniczenie  przetargu  do  jednego  konkretnego  rozwiązania  
technologicznego pozwoli osiągnąć porównywalność ofert. 
 

Pytanie 20 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a, b.   
W przypadku pozostania przy konieczności przedstawienia min. dwóch wariantów  
technologicznych  czyszczenia  przegrzewacza  SH3,  prosimy  o  określenie  w jaki 
sposób Wykonawca ma przedstawić ofertę na więcej niż jeden z wariantów?  
Formularz  cenowy  (Załącznik  nr  2)  uwzględnia  możliwość  wprowadzenia  tylko 
jednej  kwoty  ryczałtowej,  czyli  wyboru  tylko  jednego  rozwiązania 
technologicznego.  
 

Pytanie 21 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.   
Przy założeniu, że Zamawiający wybierze rozwiązanie parowe, prosimy o podanie 
informacji  czy  na  parze  świeżej  za  zwężką  pomiarową  do  poboru  pary do 
„zdmuchiwacza” / „zdmuchiwaczy” istnieje króciec o średnicy min. DN50?  
 

Pytanie 22 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.   
Czy  Zamawiający  wymaga  jednego  „zdmuchiwacza”,  czy  też  większej  ilości 
„zdmuchiwaczy”  przy  czyszczeniu  powierzchni  kotła  od  strony  spalin  dla 
przegrzewacza pary SH3?  

Pytanie 23 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.   



24 

 

Czy  Zamawiający  wymaga  sterowania  lokalnego  (bezpośrednio  przy  kotle)  
„zdmuchiwaczem” / „zdmuchiwaczami”?  

Pytanie 24 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.   
Czy  Zamawiający  wymaga  sterowania  „zdmuchiwaczem” / „zdmuchiwaczami”  
z poziomu nastawni centralnej poprzez system DCS?  
Jeżeli  tak,  to  czy  oferta  powinna  uwzględniać  koszty  związane  z  pracami  
programistycznymi w istniejącym systemie DCS?  

Pytanie 25 
Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. c, d, e, f, g. Ze  
względu  na  przewidywany  krótki  okres  od  momentu  podpisania  umowy z 
Wykonawcą  remontu  do  czasu  rozpoczęcia  remontu  może  okazać  się, że 
wszystkie  wymagane  działania  i  procedury  formalne  wydłużą  się  na  tyle, że 
realizacja  prac  modernizacyjnych  nie  będzie  możliwa  w  okresie  postoju 
remontowego. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji w 2021 roku? 

Pytanie 26 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a).   
Czy  Zamawiający  przewiduje  dodatkową  konstrukcję  wsporczą  do  zabudowy  
rękawa załadowczego?  

Pytanie 27 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a).   
Czy  Zamawiający  przewiduje  zmianę  w  konstrukcji  nośnej  zbiorników 
znajdujących się przy rękawie załadowczym?  
 

Pytanie 28 
Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. c).   
Czy wykonanie nowego cięgna transportowego ma polegać na zamianie obecnego 
„zużytego” na takie samo tylko nowe?  
 

Pytanie 29 
Czy w zakresie  Prac modernizacyjnych pkt. 4.5.3.2 ppkt  A należy wykonać także 
projekt wykonawczy i uzyskać jego zatwierdzenie przez Zamawiającego? 

Pytanie 30 
Czy w zakresie  Prac modernizacyjnych pkt. 4.5.3.2 ppkt  B należy wykonać 
wszystkie roboty budowlane, elektryczne i AKP wraz z włączeniem do istniejącego 
systemu DCS? 

Pytania nr 13 do 30 - dotyczące   wykonania modernizacji  w 2020 roku  
W części I - systemu czyszczenia kotła  
W części II - systemu odbioru popiołu 
W części III - kieszeni odwadniającej 
 

Odpowiedź 
Zamawiający na skutek wniesionych zapytań powziął wątpliwość co do brzmienia treści SIWZ w 

części dotyczącej wykonania usługi modernizacji - wyłącza w związku z tym zakres ten z 

zakresu przedmiotu zamówienia. 
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Powyższe pozwoli Zamawiającemu na wyeliminowanie tych wątpliwości, uzyskując przez to  

gwarant prawidłowego przestrzegania zasad prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a zwłaszcza zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, 

wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wątpliwości te dotyczą przyjętych zapisów w zakresie wymogu przedstawienia minimum dwóch 

wariantów technologicznych (…..) oraz uzyskania akceptacji (….) mogące stanowić sprzeczne  

reguły postępowania, które mogłyby dawać wykonawcom pola do odgadywania i snucia 

domysłów co było zamiarem zamawiającego i w jaki sposób miałaby zostać prawidłowo 

przygotowane oferty gwarantujące zgodną z prawem ich ocenę.  

Przedmiotowa modernizacja nie warunkuje wykonania pozostałej części zamówienia zarówno w 

jej zakresie, jak i terminie dla niej określonej. 

W związku z dokonaną zmianą – zmianie ulega treść zapisów w całej dokumentacji 

przetargowej - w samej treści SIWZ i wszystkich jej załączników – zarówno w zakresie 

merytorycznym, jak również przyjętych nazw poszczególnych części.  

Przyjmując fakt, iż zamówienie udzielane jest w częściach - dla pełnego zobrazowania podajemy 

nazwy poszczególnych części po dokonanej zmianie. 

CZĘŚĆ I  - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w 

roku 2020 i 2021 - część kotłowa   

CZĘŚĆ II - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów  

i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia oczyszczania spalin. 

CZĘŚĆ III - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów  

i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia elektroenergetyczne 

Zważywszy na treść i formę sporządzonego formularza oferty jak i formularza cenowego  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony formularz ofertowy i formularz 

cenowy.  

UWAGA ! 

Zamawiający uznał, iż niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie/wprowadzenie zmian w 

ofertach, dokonuje więc zmiany terminów przyjętych w postępowaniu i tak: 

Termin składania ofert -  nie później niż do dnia 06-03-2020 r. do godziny 9:00. 

Termin otwarcia ofert – 06 -03-2020 r. o godz. 13:00 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,            

tj. 06-03-2020 r. i kończy z dniem  04-05-2020 r. 

 




