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Wyjaśnienie 10                       Łomża, dnia 03.08.2018r.

      

TEIR/PU/03/2018 

 

Dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 

MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły 

zapytania dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. Prosimy o informację czy elementy z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego tj.: 

a) Betony (żelbety) 

b) stal konstrukcyjną i zbrojeniową z żelbetów 

c) nadmiar ziemi z wykopów 

d) inne  

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaką maksymalną odległość miejsca składowania od placu budowy 

należy przyjąć. 

Odpowiedź: 

Elementy z rozbiórek tj. betony, stal konstrukcyjna i zbrojeniowa z żelbetów oraz inne, stanowią własność 

Wykonawcy i należy uwzględnić w składanej ofercie utylizację materiałów nie podlegających odzyskowi w 

odległości do 20 km od placu budowy. Wykonawca ma obowiązek przekazać kartę zdeponowanego 

odpadu dla inwestora. Należy wykonać bilans mas ziemnych z wykopów i pod budowę magazynu na 

biomasę.  

2. Czy w miejscu proj. budynku podajnika występują nadal obiekty, które zaznaczone na aktualnej 

mapie terenu Ciepłowni Miejskiej (na zachód od obiektu nr 8)? Podczas wizji lokalnej w miejscu 

widoczna była wyłącznie hałda ziemi. 

Odpowiedź: 

Obiekty, które istniały w miejscu projektowanego budynku podajnika zostały rozebrane. 

3.  Czy Zamawiający posiada obliczenia konstrukcyjne (opis) dla istniejącego budynku kotłowni (jeśli tak 

- prosimy o udostępnienie)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada obliczeń konstrukcyjnych istniejącego budynku kotłowni. 

4. Prosimy o przekazanie szczegółowych informacji dot. "instalacji grzewczej pomieszczeń z węzłem 

cieplnym wraz z armaturą i urządzeniami" - wspomnianej w Załączniku 2 do SIWZ.  W który miejscu 

dokumentacji dostępne są dane pozwalające na wycenę tych prac.? 
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Odpowiedź: 

Oferent musi uwzględnić w składanej ofercie wykonanie projektu wykonawczego oraz realizację ogrzewania 

hali projektowanego kotła K-6 na podstawie węzła jednofunkcyjnego zasilanego z wysokich parametrów. 

Niski parametr z węzła zasilał będzie nagrzewnice powietrza, ogrzewające pomieszczenie hali kotła K-6.  

5. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający potwierdza wykonanie pomp T1G2, T1G3, T1G4 oraz T1G1  w 

staliwie węglowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonanie pomp T1G2,T1G3,T1G4 i T1G1 w staliwie węglowym.  

 


