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Wyjaśnienie 7            

              Łomża, dnia 19.07.2018r. 

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. Dokumentacja budowlana podzielona jest na dwa etapy. Który z etapów należy wycenić do oferty? 

Odpowiedź: 

Do oferty należy wycenić Etap I obejmujący rozbudowę Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny 

biomasowy o mocy 12,5 MW.  Etap I nie będzie obejmował projektowanych w Etapie II, a zaznaczonych 

na PZT:  

 budynków i budowli – budynku kotłowni z kotłem parowym opalanym biomasą, budynku 

podajnika z ruchomą podłogą IIa, 

 komina, filtra elektrostatycznego, wentylatora wyciągowego spalin, drugiego równoległego 

przenośnika zgrzebłowego paliwa od ruchomej podłogi IIa do kotłów biomasowych. 

 fundamentów wraz z kominem, agregatem prądotwórczym, filtrem elektrostatycznym, 

wentylatorem spalin i  pojemnikami popiołu,  

 instalacji wewnętrznych w rozbudowywanym budynku IIB, 

 projektowanej linii kablowej SN (wyprowadzenie mocy z układu kogeneracyjnego), 

 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku kotłowni z kotłem parowym, 

 muru oporowego z prefabrykowanych ścian betonowych, 

 zbiornika retencyjnego, 

 fragmentów dróg do wykonania w Etapie II (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wyjaśnienia 7), 

 światłowodu. 

Wszelkie nie wymienione wyżej elementy znajdujące się w projekcie budowlanym, demontaże 

przebudowywanej infrastruktury podziemnej oraz rozbiórkę budynku starej portierni należy 

uwzględnić w składanej ofercie. Wykonana docelowo infrastruktura podziemna oraz drogowa 

przyczyni się do ciągłości pracy obiektu biomasowego (I etap inwestycji) w tracie realizacji 

planowanego II etapu inwestycji. 

Zamawiający dołącza rysunek pn. „PZT – podział na Etapy” jako załącznik nr 1 do Wyjaśnienia 7. 

Zostały w nim wyszczególnione elementy do wykonania w poszczególnych etapach (elementy 

zaznaczone na szaro – wykonanie w Etapie II). 

2. W wyjaśnieniach nr 3, odpowiedzi na pytanie 13 inwestor informuje, że wykonawca zobowiązany 

jest do rozbiórki budynku socjalnego. Do oceny rozbiórki budynku potrzebna jest inwentaryzacja, 

bądź projekt budowlany. Prosimy o udostępnienie dokumentacji na stronie internetowej.  
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Odpowiedź: 

Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja mówi o rozbiórce budynku socjalnego w pkt. 5 

ppkt. 5.3 TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu A. PZT – Architektura.  

Powyższy punkt odnosi się do decyzji nr 330/2017 z dnia 29.12.2017r. wydanej przez Prezydenta 

Miasta Łomża. Decyzja ta została zamieszczona w dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej istniejącego budynku „starej portierni”. 

Przedmiotowy budynek stanowi zabudowę jednokondygnacyjną niepodpiwniczoną, wykonany jest z 

cegły pełnej oraz bloczków pianobetonowych, o gr. ścian zewnętrznych - 42,00 cm. Grubość ścianek 

działowych 14,00cm. Budynek  o wymiarach 4,2m x 18,2 i wysokości ok. 3m ze stropodachem płaskim i 

spadkiem jednostronnym, ocieplony styropianem gr. ok. 5-10 cm i pokryty papą termozgrzewalną. 

Odbiór wód opadowych rynną i rurami spustowymi PCV - Dn 80mm- szt. 4. Budynek wyposażony jest 

w otwory okienne - szt. 8 (w tym okna PCV 90x120 - 3 szt. i 120x120 - 4 szt. oraz 1 okno drewniane 

90x90. Otwory drzwiowe: ( zewnętrzne-aluminiowe - 2 szt. 120x210 i wewnętrzne drewniane płytowe 

- 9 szt.). Budynek wyposażony jest w czynne instalacje wewnętrzne, tj: c.o.; wod-kan; elektryczne, 

wentylacji grawitacyjnej. 

3. Prosimy o podanie lokalizacji stacji transformatorowych SO-1 i SO-2 oraz informację o liniach 

kablowych zamieszczonych w załączniku. W szczególności typ i rozmiar. 

Odpowiedź: 

Lokalizacja stacji SO-1 i SO-2 została zamieszczona w  załączniku nr 1 do Wyjaśnienia 7. 

4. Czy oprawy przedstawione w załączniku będą znajdowały się na słupach czy na ścianie? 

Odpowiedź: 

Oprawy przedstawione w załączniku będą znajdowały się na słupach. 

5. Czy oprawy znajdujące się na ścianach będą zasilane z rozdzielnicy RPO2, czy będą zasilane w sposób 

przedstawiony na mapie? 

Odpowiedź: 

Oprawy będą zasilane w sposób przedstawiony na mapie. 

6. Jakie są rodzaje i średnice kabli oświetleniowych oraz kabla zasilającego Budynek działu 

zaopatrzenia i transportu? 

Odpowiedź: 

Obecny kabel zasilania budynku Działu Zaopatrzenia i Transportu to YAKY 3x240. Budynek Działu 

Zaopatrzenia i Transportu należy zasilić mocą 60 kW. 

7. Jakie są rodzaje i lokalizacja rur osłonowych w zewnętrznych liniach NN i SN? 

Odpowiedź: 

Zewnętrzne linie zasilające NN i SN nie mają osłon. 

8. Prosimy o podanie parametrów linii SN i schematów rozdzielnic. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia schematy rozdzielnic SO-1 i SO-2 jako załączniki odpowiednio nr 2 i nr 3 do 
Wyjaśnienia 7. 

9. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii związanych z SIWZ w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. W ogłoszeniu o zamówieniu czytamy: 
„ ostawy w kosztorysie nie mog  stanowi  powyżej 5   kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego”, w zwi zku z faktem iż znacz c  częś  realizacji przedmiotowej inwestycji 
stanowi  dostawy, prosimy o zmianę zapisu na: „ ostawy w kosztorysie nie mog  stanowi  
powyżej  5  kosztów realizacji zadania inwestycyjnego”. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający zwiększa wartość jakiej nie mogą przekroczyć dostawy w kosztorysie do 60% kosztów 
realizacji zadania inwestycyjnego. 
W zawiązku z powyższym zmianie ulega: 

a) Zaproszenie do składania ofert SIWZ, które w pkt. 10.2 ppkt 10.2.20 lit. b) przyjmuje nowe 
brzmienie: 
„b) Kosztorys ofertowy obejmujący: 

 branżę sanitarną, 

 branżę elektryczną i AKPiA, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę technologiczną, 

 prace projektowe, 

 prace przygotowawcze i zagospodarowanie terenu, 

 rozruch, uruchomienie, przeprowadzenie Prób Końcowych, szkolenie załogi 
Zamawiającego, 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 
W przedstawionych powyżej głównych elementach kosztorysu ofertowego należy 
wyspecyfikować ich podstawowe części zgodne z Załącznikiem nr. 1A do formularza 
ofertowego i rozdziałem II pkt. 1 i pkt. 2. Szczegółowego opisu wymagań Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr. 2 do SIWZ. Powyższy kosztorys ma mieć charakter ogólny i 
informacyjny z podaniem:  

 stawek roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia głównych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z 
ich cenami jednostkowymi; 

Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 60% kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
UWAGA: 
Oferent, który wygra przetarg, dostarczy Zamawiającemu przed dniem podpisania Umowy 
szczegółowy kosztorys kompleksowego wykonania robót, wykonany z uwzględnieniem 
uwarunkowań zawartych w SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do 
SIWZ, szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ i 
aktualnych uwarunkowań na terenie przyszłej budowy. Kosztorys będzie zawierał: 

 stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia szczegółowych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) 
wraz z ich cenami jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej stanowić będzie podstawę do 
obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu 
fakturami częściowymi. Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 60% kosztów 
realizacji zadania inwestycyjnego.” 

b) Ogłoszenie o zamówieniu, które w pkt. 4.3 ppkt. 2) lit. t, myślnik 2  przyjmuje nowe brzmienie: 

„- Kosztorys ofertowy obejmujący: 

 branżę sanitarną, 

 branżę elektryczną i AKPiA, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę technologiczną, 

 prace projektowe, 

 prace przygotowawcze i zagospodarowanie terenu, 

 rozruch, uruchomienie, przeprowadzenie Prób Końcowych, szkolenie załogi Zamawiającego, 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 
W przedstawionych powyżej głównych elementach kosztorysu ofertowego należy 
wyspecyfikować ich podstawowe części zgodne z Załącznikiem nr. 1A do formularza ofertowego i 
rozdziałem II pkt. 1 i pkt. 2. Szczegółowego opisu wymagań Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr. 2 do SIWZ. Powyższy kosztorys ma mieć charakter ogólny i informacyjny z 
podaniem:  

 stawek roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 
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 zestawienia głównych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z 
ich cenami jednostkowymi; 

Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 60% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 
UWAGA: 
Oferent, który wygra przetarg, dostarczy Zamawiającemu przed dniem podpisania Umowy 
szczegółowy kosztorys kompleksowego wykonania robót, wykonany z uwzględnieniem 
uwarunkowań zawartych w SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ, 
szczegółowym opisie wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ i aktualnych 
uwarunkowań na terenie przyszłej budowy. Kosztorys będzie zawierał: 

 stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót; 

 zestawienia szczegółowych elementów kosztorysu odnośnie M (materiałów) i S (sprzętu) 
wraz z ich cenami jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej stanowić będzie podstawę do 
obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami 
częściowymi. Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 60% kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego.” 
 
 
W załączeniu: 
1. PZT – podział na Etapy – załącznik nr 1. 
2. Schemat rozdzielnicy SO-1 – załącznik nr 2. 
3. Schemat rozdzielnicy SO-2 – załącznik nr 3. 


