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Wyjaśnienie 3            

              Łomża, dnia 06.07.2018r. 

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.  W nawiązaniu do naszej rozmowy uprzejmie proszę o informację, czy dokument potwierdzający 

wpis na listę członków Izby Inżynierów budownictwa należy przedłożyć Państwu przystępując do 

przetargu, czy po ewentualnym wygraniu przetargu. 

Odpowiedź: 

Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Izby Inżynierów budownictwa należy dostarczyć na 

etapie składania oferty, w przypadku gdy osoby przewidziane do kierowania robotami i projektowania 

pochodzą z Polski. Gdy osoby o których mowa powyżej pochodzą z zagranicy, Oferent dostarczy 

potwierdzenie posiadanych uprawnień w kraju skąd pochodzi dany kierownik lub projektant. 

Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Izby Inżynierów budownictwa, Oferent zobowiązany 

będzie natomiast dostarczyć przed podpisaniem Umowy. Na etapie składania oferty, Oferent będzie 

musiał wykazać, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i posiadane uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby przewidziane  do kierowania robotami i 

projektowania zgodnie z pkt.10 ppkt.10.1.2 Zaproszenia do składania ofert SIWZ. 

W związku z powyższym zmianie ulega pkt.10 ppkt.10.1.2 Zaproszenia do składania ofert SIWZ, który 

przyjmuje nowe brzmienie: 

„10.1.2. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w 

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za 

koordynowanie inwestycji, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie 

dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

b) Potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji na realizowanych 

(budowanych) obiektach biomasowych obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane roboty 

budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł 

wodny lub parowy opalany biomasą (zrębka leśna), wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin 

wraz z układem magazynowania podawania paliwa wraz z poświadczeniem inwestora o należytym 

wykonaniu zrealizowanych robót. 

c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do kierowania robotami i 

projektowania oraz zaświadczenie o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
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d)  W przypadku gdy osoby przewidziane do kierowania robotami i projektowania pochodzą z zagranicy, 

Na etapie składania oferty nie ma obowiązku dostarczenia zaświadczenia o wpisie do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, a jedynie potwierdzenie posiadanych uprawnień w kraju skąd pochodzi 

dany kierownik lub projektant. Powyższe zaświadczenie o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej Oferent 

zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem Umowy.” 

Zmianie ulega pkt. 4.3 ppkt.1) lit.b)  Ogłoszenia o zamówieniu, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„b) Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w 

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

- Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych 

za koordynowanie inwestycji, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o 

podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

- Potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji na 

realizowanych (budowanych) obiektach biomasowych obejmujące swym zakresem minimum 2 

zrealizowane roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 

MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą (zrębka leśna), wyposażony w 

instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania podawania paliwa wraz z 

poświadczeniem inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót. 

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do kierowania 

robotami i projektowania oraz zaświadczenie o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

- W przypadku gdy osoby przewidziane do kierowania robotami i projektowania pochodzą z 

zagranicy, Oferent na etapie składania oferty nie ma obowiązku dostarczenia zaświadczenia o 

wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a jedynie potwierdzenie posiadanych uprawnień w 

kraju skąd pochodzi dany kierownik lub projektant. Powyższe zaświadczenie o wpisie do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej Oferent zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem Umowy.” 

2. Rys. A-11 i rys. K-6 nie są ze sobą zgodne (w architekturze brakuje pomieszczenia). Które rozwiązanie 

jest właściwe? 

Odpowiedź: 

Rysunek K-6 zawiera błąd (uwzględnia pomieszczenie, z którego ostatecznie zrezygnowano). Właściwe 

rozwiązanie przedstawia rysunek A-11. 

3. Na rysunkach inwentaryzacyjnych nr 4 i 9 schody i drabiny prowadzące na poszczególne poziomy 

znajdują się na zewnętrznej ścianie kotłowni. Na rysunku K-3 schody występują w środku budynku. 

Które z rozwiązań wycenić? 

Odpowiedź: 

Schody i drabiny znajdujące się na zewnętrznej ścianie kotłowni i schody występujące w środku 
budynku (rysunek K-3) są od siebie niezależne. Schody na zewnętrznej ścianie kotłowni mają zostać 
wykorzystane jako istniejące i nie należy ich wyceniać, natomiast schody na rysunku K-3 zgodnie z 
dokumentacją należy uwzględnić w ofercie do demontażu.  

4. Czy należy rozmontować zasobnik (inwentaryzacja rys.9)? 

Odpowiedź: 

Zasobnika przedstawionego na rysunku 9 nie ma w istniejącej kotłowni.  
Przedstawiona archiwalna dokumentacja istniejącego budynku Ciepłowni może odbiegać od stanu 
rzeczywistego. 
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5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej części opisowej projektu zagospodarowania terenu 

oraz pozostałych rysunków. 

Odpowiedź: 

W załączonej na stronie internetowej dokumentacji znajduje się część opisowa projektu 
zagospodarowania terenu (PBZ_opis_TOM I_A. PZT- Architektura).  

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostawy nowego stanowiska operatorskiego 

SCADA (sprzęt komputerowy i licencje) a sterowanie instalacjami będzie odbywało się z poziomu 

komputerów obecnie istniejących w Centralnej Nastawni. 

Odpowiedź: 

Tak, potwierdzamy. Zamawiający nie wymaga dostawy nowego stanowiska operatorskiego SCADA 
(sprzęt komputerowy i licencje), a sterowanie instalacjami będzie odbywało się z poziomu komputerów 
obecnie istniejących w Centralnej Nastawni. 

7. Czy Zamawiający posiada i udostępni edytowalne źródła aplikacji systemu nadrzędnego Citec? W 

jakiej wersji jest obecnie pracujący system Citec? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający posiada i udostępni edytowalne źródła aplikacji systemu nadrzędnego Citect. Obecna 
wersja oprogramowania SCADA to Citect 7.50. 

8. W jaki sposób i w jakim systemie jest obecnie zrealizowane raportowanie z istniejących liczników 

energii elektrycznej? 

Odpowiedź: 

W programie Citect tworzone są dzienne raporty, które można obrabiać w programie Excel z rejestracją 
co godzinę stanu energii czynnej. 

9. Czy Zamawiający dopuszcza realizację sterowania nowymi pompami Pzz6, Pzz7, Pzz8, PO5 z 

istniejącego sterownika sterującego istniejącymi pompami? Jeśli tak, to czy istniejący sterownik 

posiada wolne wejścia/wyjścia analogowe/binarne (ile?). Czy Zamawiający posiada edytowalne 

źródła aplikacji sterownika PLC i panelu operatorskiego (jeśli jest panel) sterującego układem 

pompowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji sterowania nowymi pompami Pzz6, Pzz7, Pzz8, PO5 z istniejącego 
sterownika sterującego istniejącymi pompami. 

10. Czy Zamawiający może udostępnić rysunek Z-1 pn. „Projekt zagospodarowana terenu” w wersji 

edytowalnej CAD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia rysunek Z-1 pn. „Projekt zagospodarowana terenu” w wersji edytowalnej 
dwg. jako załącznik nr 1 do Wyjaśnienia 2. 

11. Czy w zakresie zadania wchodzi kompensacja mocy biernej? Jeśli tak, to proszę o określenie 

wymagań w tym zakresie? 

Odpowiedź: 

Zakres zadania nie obejmuje kompensacji mocy biernej. 

12. Ile drzew i jakiej średnicy należy wyciąć i wykarczować? 

Odpowiedź: 

Wycięcie i wykarczowanie drzew leży po stronie Zamawiającego. W związku z tym nie należy tego 

uwzględniać w ramach wyceny. 

13. Czy istnieją budynki bądź budowle do rozbiórki? 

Odpowiedź: 

Wszystkie budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki zostały wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ. Zamawiający we własnym zakresie dokona rozbiórki 



4 

istniejącej wiaty magazynowej wraz z placem składowym magazynu inwestycyjnego. Po stronie 
Wykonawcy będzie rozbiórka istniejącego budynku socjalnego. 

14. Które place z nawierzchnią betonową istniejące są do rozbiórki a które należy wykonać? 

Odpowiedź: 

Place przeznaczone do rozbiórki jak i te które należy wykonać zostały wyspecyfikowane w 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr. 9 do SIWZ. 

15. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego projektu konstrukcji podpory 

przenośnika bądź zestawienia stali konstrukcyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający umieścił posiadaną dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Szczegółowa dokumentacja projektowa leży po stronie Oferenta.  

 


