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Raciąż, dnia  23 lutego 2021 r. 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na budowę kotłowni parowej o wydajności nominalnej 

20t/h  w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja systemu produkcji energii cieplnej i pary 

technologicznej Polmlek Raciąż Sp. z o.o. w Raciążu”.  

 

 
     

TREŚĆ  PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
.  

Pytania w zakresie branży architektonicznej: 

1. Czy możliwe jest uzyskanie na potrzeby wyceny opracowania geologicznego 
sporządzonego na potrzeby PB? 
Odp.  Tak, opracowanie geologiczne stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnień 

Zamawiającego. 

2. Czy możliwe jest na potrzeby wyceny uzyskanie wektorowej mapy do celów 

projektowych sporządzonej na potrzeby PB? 
Odp.  Zdaniem Inwestora treść zapytania ofertowego oraz załącznik nr 1 do zapytania 

w postaci projektu budowlanego stanowią podstawę do wyceny. Mapa do celów 

projektowych zostanie przedstawiona wyłonionemu Wykonawcy.  

3. Czy Inwestor posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, uzyskaną w 
oparciu o projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego 
zamówienia? Czy możliwe jest uzyskanie takiej decyzji do wglądu? 
Odp.  Inwestor posiada decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 05.02.2021 roku. 

Decyzja nie posiada klauzuli ostateczności. Inwestor udostępni decyzję do wglądu po 

jej uprawomocnieniu.  

4. Czy przedmiotowy projekt budowlany uzgadniany był z rzeczoznawcami (w tym 
rzeczoznawcą p. poż.)? 
Odp. Tak 

5. Czy dla przedmiotowego projektu wystąpiono do WKZ z wnioskiem o zaopiniowanie 
prac ziemnych? 
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Odp. Nie, wg MPZP to teren przemysłowy poza zakresem stref badań 

archeologicznych. 

6. Czy w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie? A w 
związku z tym, jakie są terminy realizacji elementów całego przedsięwzięcia objętych 
odrębnymi opracowaniami, niebędącymi w zakresie zamówienia, a które są 

elementami niezbędnymi dla samodzielnego funkcjonowania obiektu? 
Odp. Zgodnie z §2 ust. 9 Wzoru Umowy w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. Elementy przedsięwzięcia objęte odrębnymi 

opracowaniami realizowane na oddzielnie pozwolenia na budowę zostaną 

zakończone: do 19.10.2021. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby 

do tego czasu wykonać poziom „0,00” kotłowni i zamontować, kolektor pary 

PS=20bar. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania projektu zamiennego do projektu stanowiącego 
załącznik do niniejszego zapytania, nie ze winy Wykonawcy (np. błędy w pierwotnej 

dokumentacji budowlanej, lub błędne założenia) to, w jaki sposób wpływa to na 
warunki przedmiotowej umowy? 
Odp. W ocenie Zamawiającego Projekt Budowlany spełnia oczekiwane wymagania 

oraz zapewnia wymaganą funkcjonalność. Zamawiający nie przewiduje dokonywania 

jakichkolwiek zmian w Projekcie Budowlanym. Wykonawca na etapie procedury 

przetargowej może (i powinien) zgłaszać uwagi do Dokumentacji Budowlanej.  

Zamawiający przypomina, że zadanie jest realizowane w formule „pod klucz”, zaś 

wynagrodzenie ma formę ryczałtu.  

8. Na jakich zasadach odbywać się będzie współpraca w zakresie nadzoru autorskiego 
pomiędzy autorem opracowania (PB) a Wykonawcą w zakresie obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo Budowlane np. klasyfikacja zmian? 
Odp. W ocenie Zamawiającego Projekt Budowlany spełnia oczekiwane wymagania 

oraz zapewnia wymaganą funkcjonalność. Klasyfikacja w projekcie zmian po 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego będzie realizowana zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane. 

9. Czy wykonawca będzie miał prawo do wykorzystywania dokumentacji pierwotnej w 
przypadku konieczności sporządzenia np. projektu zamiennego czy dokumentacji 

powykonawczej? 

Odp. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

10. Czy Inwestor przekaże Wykonawcy dokumentację projektową (PB) w formie 
cyfrowej edytowalnej? Celem chociażby do wymiarowania elementów rysunkowych. 
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Odp. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wyłonionemu w trakcie 

procedury dokumentację w formie cyfrowej, celem wymiarowanie elementów 

rysunkowych. 

11. Co w przypadku, gdy niemożliwość uzyskania decyzji o użytkowanie będzie 

podyktowana brakiem realizacji elementów przedsięwzięcia niebędących w zakresie 
przedmiotowego zlecenia (elementy poza zakresem – wg odrębnego opracowania)? 

Odp. Elementy realizowane wg odrębnych opracowań zostaną zakończone przed 

Umownym terminem realizacji kotłowni, w związku z powyższym Zamawiający nie 

zakłada takiej sytuacji. 

12. Czy zaprojektowano fundamenty pod projektowaną część rurociągu technologicznego 
(jako elementy kubaturowe)? 

Odp. Wykonanie projektów wykonawczych fundamentów estakady jest w zakresie 

Projektu Wykonawczego wykonywanego przez wybranego Wykonawcę. 

13. Czy inwestor posiada dokumentację na przebudowę sieci elektroenergetycznej 
zlokalizowanej pod projektowanym budynkiem kotłowni? 

Odp. W ramach zadania należy dokonać przekładek infrastruktury znajdującej się pod 

budynkiem kotłowni.  

14. Czy inwestor posiada dokumentację na budowę sieci teletechnicznej o której mowa w 
opisie technicznym (PZT)? 

Odp. Projekt sieci należy wykonać na etapie Projektu Wykonawczego wykonywanego 

przez wybranego Wykonawcę, trasę trzeba poprowadzić po estakadzie wg Projektu 

Budowlanego. 

15. Czy na potrzeby przedmiotowej inwestycji Inwestor ma odpowiedni zapas mocy na 
zakładzie? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że posiada zapas mocy na potrzeby rzeczonej 

inwestycji. 

16. Czy w istniejącej rozdzielni nN, z której zasilany ma być obiekt znajduje się wolne 

pole odpływowe z zabezpieczeniem, czy istniejąca rozdzielnica wymaga 
modernizacji? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że w rozdzielni znajduje się wolne pole. 

17. Czy możliwe jest przekazanie dokumentacji w zakresie projektowanej linii nN 
(wzdłuż ciepłociągu) – brak danych w projekcie? 

Odp. Budowa linii nN wzdłuż ciepłociągu nie jest objęta zakresem zapytania. 

W zakresie wykonawcy jest ułożenie rury osłonowej Arot. 

18. Czy dla nowoprojektowanych terenów utwardzonych Inwestor posiada istniejący 
system oczyszczania ścieków deszczowych (zgodnie z wymogiem MPZP)? 
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Odp. Zakład posiada zintegrowane pozwolenie wodnoprawne. W związku 

z likwidacją istniejącej kotłowni ilość ścieków nie ulegnie zmianie. 

19. Proszę o sprecyzowanie zakresu prac terenowych (tereny utwardzone i zielone), 

ponieważ w zapytaniu ofertowym mowa jest między innymi o wykonaniu dróg 
dojazdowych i placu manewrowego, o których nie ma mowy w załączonym projekcie. 

Odp. W Projekcie Budowlanym określono niezbędny zakres utwardzeń stanowiących 

dojście oraz dojazd techniczny do budynku i jego urządzeń. Zieleń obejmuje 

uporządkowanie terenu po wykonaniu prac kubaturowych i liniowych (sieci 

infrastruktury). 

Pytania w zakresie branży technologicznej: 

1. Ad. PB - Tom IV. Instalacje technologiczne - Opis techniczny - pkt. 5. – uwagi na str. 

8. oraz pkt. 6.10. – uwaga na str. 16.: 

1.1.Czy modernizacja, tj. dostosowanie do wyższego ciśnienia roboczego (zmiana z 

14bar na 17bar), istniejącej zakładowej instalacji parowej będzie realizowane w 

ramach odrębnej umowy? Z projektu budowlanego wynika, że będzie realizowane 

w ramach odrębnego zadania. 

Odp.: Wg założeń na etapie projektu budowlanego przyjęto, że realizacja na ciągu 

pary zostanie zakończona na nowym kolektorze pary zlokalizowanym w 

pomieszczeniu ist. węzła w budynku produkcyjnym. Do momentu wymiany 

rurociągów rozprowadzenia pary na zakładzie [realizowanych w oparciu o odrębne 

umowy] kotłownia będzie pracowała, na zmniejszonym ciśnieniu roboczym. Po 

wymianie rurociągów ciśnieni zostanie podniesione do 17 bar(g).   

1.2.Czy – w przypadku, gdy instalacja parowa na terenie zakładu nie zostanie 

dostosowana do wyższego ciśnienia roboczego z przyczyny niezależnej od 

Wykonawcy – odbiór robót na potrzeby zakończenia realizacji przedmiotowej 

umowy będzie mógł odbyć się przy aktualnej (na moment ww. odbioru robót) 

wartości ciśnienia dopuszczalnego tej instalacji? 

Odp.: Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana oraz sprawdzona (próba 

ciśnieniowa) dla wyższych parametrów dopuszczalnych określanych w zapytaniu 

ofertowym i Projekcie Budowlanym.   

1.3.Czy Inwestor udostępni treść „ustaleń z Inwestorem” przywołanych w uwadze nr 

1? 

Odp. Wszystkie wymagane dane dla Inwestycji zostały podane w Projekcie 

Budowlanym oraz zapytaniu ofertowym.  

1.4.Czy Inwestor udostępni pismo Inwestora do Burmistrza Miasta Raciąż przywołane 

w uwadze nr 1? 
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Odp. Treść pisma Inwestora do Burmistrza Miasta Raciąż pokrywa się z informacjami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz PB, stąd Inwestor nie widzi potrzeby 

udostępniania przedmiotowego pisma.  

1. Ad. PB - Tom IV. Instalacje technologiczne - Opis techniczny - pkt.5. str.7. oraz 

pkt.6.5. str.12.: 

2.1.Wg projektu budowlanego:  

         „jeden kocioł o łącznej wydajności nominalnej 10t/h (z możliwością 

chwilowego przeciążania do 12 t/h) i ciśnieniu roboczym 17bar 

(nadciśnienia) pokrywać będzie potrzeby cieplne Zakładu oraz potrzeby 

własne projektowanej kotłowni”. 

         „Przewiduje się dodatkową rezerwę do zabudowy kolejnej pompy kondensatu 

w przypadku pracy kotłowni w przyszłości z 2-ma kotłami parowymi.” 

Pytanie: Jaka jest projektowana wydajność sieci parowej z projektowanej kotłowni 

do istniejącego budynku produkcyjnego? 

Odp. Projektowana sieć parowa zapewnia nominalną przepustowość dwóch 

kotłów. 

 

1. Ad. PB - Tom IV. Instalacje technologiczne - Opis techniczny - pkt.5. str.7.: 

3.1.Wg projektu budowlanego: „Woda uzupełniająca obieg parowy będzie dostarczana, 

jako mieszanina kondensatu oraz wody "krowiej". 

Pytanie: Czy domieszanie wody „krowiej” do kondensatu będzie wpływało na 

parametry kondensatu? Jeśli tak, to, na jakie parametry i w jaki sposób?  

Odp. Obecna instalacja parowa jest zasilana wspomnianą mieszaniną wodną. 

Wykonawca na etapie projektu wykonawczego przeanalizuje parametry wody i 

dobierze odpowiednie preparaty celem ewentualnej jej korekty i dostosowania jej 

do wymagań dostarczanych przez Wykonawcę kotłów parowych. 
 

1. Ad. PB – Tom V. Instalacje sanitarne – Opis techniczny –pkt. 8. Sieci cieplne: 

Brak podstawowych informacji nt. projektowanej sieci cieplnej.  

4.1.Co jest nośnikiem ciepła w sieci cieplnej? 

      Odp. Woda sieciowa. 

4.2.Jakie są temperatury obliczeniowe czynnika w sieci cieplnej? 

      Odp. 90/70st. C. 

4.3.Jakie jest dopuszczalne ciśnienie robocze w sieci cieplnej? 

                   Odp. 6 bar. 

4.4.Jaka jest wartość nominalna strumienia przepływu czynnika w sieci cieplnej? 

      Odp. ok. 32m3/h. 

4.5.Jaka jest wartość nominalna mocy cieplnej przesyłanej siecią cieplną? 

      Odp. Należy wykonać sieć o średnicy 2xDn100. 
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4.6.Wg rysunku nr IS-01 sieć cieplna ma być doprowadzona do ściany 

projektowanego budynku kotłowni parowej (w miejscu, gdzie znajduje się stopa 

fundamentowa). W PB brak informacji, w jaki sposób sieć ta ma być 

wprowadzona do budynku, – jeśli ma być wprowadzona. 

Pytanie: Jak rozwiązano wprowadzenie przewodów sieci cieplnej do budynku? 

Czy Inwestor udostępni projekt tego rozwiązania? 

Odp. Wejście sieci cieplnej jest zlokalizowane w odległości ok. 1,30m od osi 1, 

stopa fundamentu kończy się w odległości 0,9m od osi 1. Wejście do budynku 

będzie realizowane poprzez kolano pionowe 90st. Uszczegółowienie rozwiązania 

należy wykonać w proj. wykonawczym. 

4.7.Brak informacji, do jakiej instalacji w projektowanym budynku kotłowni parowej 

sieć cieplna miałaby zostać przyłączona.  

Pytanie: Czy Inwestor udostępni projekt rozwiązania instalacji cieplnej, do której 

będzie przełączona sieć cieplna? 

Odp. Sieć cieplna jest prowadzona poprzez budynek proj. kotłowni na potrzeby proj. 

kogeneracji znajdującej się w kontenerach (projekt objęty odrębnym pozwoleniem 

na budowę) i realizowany w oparciu o odrębną Umowę. Zamawiający nie widzi 

potrzeby udostępniania projektów na zakresy nie objęte niniejszym 

postepowaniem. 

4.8.Czy instalacja cieplna, do której będzie przełączona sieć cieplna, będzie 

realizowana w ramach odrębnej umowy? 

      Odp. Zamawiający potwierdza, że instalacja cieplna, do której będzie przełączona 

sieć cieplna, będzie realizowana w ramach odrębnej umowy. 

4.9.Do jakiego źródła ciepła będzie przyłączona sieć cieplna i w jaki sposób?  

Pytanie: Czy Inwestor udostępni projekt rozwiązania węzła przyłączeniowego 

sieci cieplnej? 

Odp. Źródłem ciepła jest kogeneracja – wg odrębnej procedury i realizacji. Projekt 

objęty odrębnym pozwoleniem na budowę i realizowany w oparciu o odrębną 

Umowę.  Zamawiający nie widzi potrzeby udostępniania projektów na zakresy nie 

objęte niniejszym postepowaniem. 

4.10.       Czy przyłączenie sieci cieplnej do źródła ciepła będzie realizowane w ramach 

odrębnej umowy? 

      Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie nr. 4.7. 

4.11.       Czy Inwestor udostępni projekt rozwiązania odcinka sieci opisany na rysunku 

nr IS-01, jako „sieć cieplna – poza zakresem opracowania”? 

      Odp. Zamawiający nie widzi potrzeby udostępniania projektów na zakresy nie 

objęte niniejszym postepowaniem. 

4.12.       Czy odcinek sieci opisany na rysunku nr IS-01, jako „sieć cieplna – poza 

zakresem opracowania” będzie realizowany w ramach odrębnej umowy? 

      Odp. Tak. 
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1. Ad. PB – Tom V. Instalacje sanitarne – Opis techniczny –pkt. 4. Instalacja 

wodociągowa: 

„Dodatkowo, w istniejącym budynku produkcyjnym, projektuje się instalację  

wodociągową wewnętrzną Dn80 L= ok. 60 m od istniejącej stacji uzdatniania 

wody  

do wyjścia z pomieszczenia istniejącego węzła cieplnego. Uszczegółowienie 

nastąpi  

w Projekcie Wykonawczym.”  

Pytanie: Czy Inwestor udostępni projekt budowlany ww. instalacji? 

Odp. Opracowanie trasy i rozwiązań technicznych należy wykonać etapie Projektu 

Wykonawczego. 

Rys. IS-02 – Stacja uzdatniania wody na potrzeby kontenera wg/ odrębnego 

opracowania jest wrysowana na odcinku instalacji wody zimnej wg niniejszego 

opracowania. Czy Inwestor dysponuje dokumentacją SUW? Czy SUW ma być 

zrealizowany w zadaniu. 

Odp. Wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby kogeneracji w kontenerach 

jest poza zakresem niniejszego zadania i jest po stronie wykonawcy zadania 

związanego z kogeneracją.  

6.      Ad. PB – Tom V. Instalacje sanitarne – Opis techniczny –pkt. 5.1. Kanalizacja 

deszczowa zewnętrzna: „Odcinek trasy od włączenia do istn. kanału za pomocą 

trójnika do pik. 6,95m jest 

poza zakresem niniejszego opracowania (będzie objęty odrębnym pozwoleniem  

na budowę).” 

Pytanie: czy Inwestor uzyskał decyzję o pozwolenia na budowę ww. odcinka 

kanalizacji? 

Odp. Tak.  

 
1. Ad. PB – Tom V. Instalacje sanitarne – Opis techniczny –pkt. 9.1. Instalacja gazowa 

zewnętrzna: „Projektuje się rurociąg gazu średniego ciśnienia, w związku z tym 
odejście w istniejącej stacji gazowej na w/w odbiorniki nastąpi przed reduktorem 

ciśnienia. 

Modernizacja stacji redukcyjno – pomiarowej (włączenie do istniejącego przewodu 

oraz montaż armatury odcinającej) stanowią przedmiot odrębnego opracowania.” 

Pytanie: czy Inwestor dysponuje dokumentacją, która stanowi przedmiot odrębnego 

opracowania. 

Odp. Tak, Zamawiający dysponuje w/w dokumentacją. 
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W związku z powtarzającym się zapisem „dalej wg odrębnego opracowania”, proszę o 

informację czy Inwestor dysponuje dokumentacją techniczną, uzgodnieniami, niezbędnymi 

zgłoszeniami (pozwoleniami administracyjnymi) na te instalacje? 

1. Ad. „Zapytanie ofertowe”: 

         Czy kotłownia ma pracować docelowo z dwoma kotłami jednocześnie 

20t/h, przeciążeniowo 24t/h? 

Odp. Kotłownia docelowo będzie pracowała z wydajnością nominalną.  

         Czy istniejący odcinek instalacji parowej należy dostosować do 

wydajności 20t/h 

Odp. Odcinek pary od projektowanej kotłowni do węzła należy wykonać 

zgodnie z Projektem Budowlanym.  Wymagana średnica rurociągu wynosi 

DN 200. 

         Czy instalacja odbiorcza za kolektorem będzie przystosowana do pracy 

przy ciśnieniu 17 bar (obecnie 14)? 

Odp. Zakłada się, że istniejąca instalacja parowa docelowo będzie 

dostosowana do wyższych parametrów. 

         Co z instalacjami oznaczonymi na pzt wg odrębnego opracowania/ decyzji 

/ postępowania?: gaz, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza. Czy te 

opracowania zostały wykonane i czy zostały uzyskane stosowne decyzje 

     Odp. Zamawiający dysponuje w/w dokumentacją. 

         W projekcie budowlanym brak jakiegokolwiek odniesienia do celu, 

parametrów, wymogu sieci ciepłowniczej ziemnej. 

      Odp. Zamawiający dysponuje w/w dokumentacją. 

 

                                         


