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PRZETARG 15/2016 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 
Pytanie: 
[…]Proszę o określenie tolerancji sprawności dla zestawu kocioł oraz 

ekonomizer[…] 

Odpowiedź : 

Pomiary sprawności będą dokonywane z tolerancją +/- 2% 

Pytanie: 

[…]Czy dopuszcza się kocioł dłuższy kocioł pod warunkiem, że rama wsporcza 

zmieści się na istniejącym postumencie?[…] 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taki wariant, pod warunkiem, ze odległość od 

zewnętrznej, najbardziej wysuniętej krawędzi palnika a ścianami kotłowni zapewni 

wolną przestrzeń ( droga transportowa !) o szerokości min 2m. 

Pytanie: 

[…]Czy dopuszcza się zastosowanie palnika innego producenta pod warunkiem 

dotrzymania parametrów określonych w SIWZ?[…] 

Odpowiedź: 

Zamawiający preferuje palniki firmy Dreizler z uwagi na to, ze w kotłowni są 

zainstalowane i pracują od roku 2008 palniki tej firmy i zastosowanie takiego 

rozwiązania pozwala na racjonalizację kosztów serwisowych.  

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zaoferowanie palnika innego 

producenta, pod warunkiem iż spełni on warunki zwarte w SIWZ, oraz Oferent 

zapewni dojazd serwisu w ciągu 8 godzin od zgłoszenia usterki. 

Pytanie: 

[…]Czy Zamawiający dopuszcza mniejszą moc ekonomizera, które jest de facto 

uwarunkowana mocą przewidywanego do zainstalowania kotła? […] 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale pod warunkiem, że temperatura spalin 

za ECO nie będzie wyższa o więcej niż +5oC od temperatury wody na powrocie 

sieci cieplnej, co w warunkach ekstremalnych oznacza, ze dla temperatury wody na 

wlocie do ECO = 70oC , w temperaturze otoczenia -20oC, temperatura spalin za 

ECO nie może być wyższa niż 75oC. 

Pytanie: 

[…] Czy Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminu składania ofert?[…] 

Odpowiedź : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takie możliwości. 

Pytanie: 

[…] Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania?[…] 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia montażu, 

który musi się zakończyć do dnia 25 lutego podłączeniem kotła do instalacji 

wodnych , gazowych, elektrycznych i spalinowych .  

 Pytanie : 

[…]Czy Inwestor dopuszcza złożenie listów referencyjnych dla dostaw kotłów o 

mocy równej 10 bądź większej, wyrażonej w MW zrealizowanych na kotłach 

parowych?[…] 

Odpowiedź : 

Tak, Zamawiający dopuszcza referencje dla realizacji kotłów parowych o mocach 

powyżej 10 MWt 
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