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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 

            

1. Kolorystyka elewacji (płyty warstwowe, obróbki, orynnowanie) – w projekcie wskazano 
kolorystykę RAL nietypową dla producentów wspomnianych elementów. Są duże problemy z 
dostępnością tych materiałów. Czy do oferty możemy przyjąć kolorystykę elementów 
zbliżoną do tych projektowych, będącą jednocześnie typową wg palety producenta? 

Zamawiający dopuszcza kolorystykę elementów zbliżoną do projektowanych, będącą typową 
według palety producenta.  

2. Prosimy o przedstawienie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji. 

Podstawą przedstawienia oferty jest zapytanie ofertowe na budowę kotłowni parowej o wydajności 
nominalnej 20 t/h. Zamawiający nie przewiduje przedstawienia kosztorysów inwestorskich dla 
przedmiotowej inwestycji.  

3. Wnosimy o wpisanie do umowy zapisu:  

§ 15 pkt 5.   W przypadku rozwiązania Umowy przez Inwestora z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 20% wartości brutto Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego.  

4. Proszę o wskazanie: 

1. Temperatury kondensatu 
2. Przepływu kondensatu 
3. Temperatury wody krowiej 
4. Przepływu wody krowiej 
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Powyższe ma na celu przyjęcie danych do wyliczenia sprawności energetycznej źródła ciepła 

1. Temperatura kondensatu ok. 80°C 
2. Przepływ kondensatu ok. 5m3/h 
3. Temperatura wody krowiej ok. 30°C 
4. Przepływ wody krowiej ok. 5m3/h 

Parametry te należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego inwestycji.  

5.  Czy w  ofercie uwzględnić: 

1) Rozbiórki istniejących budynków? Nr 7 i innych 

    Nie należy uwzględniać rozbiórki budynku nr 7 w ofercie . W projekcie budowlanym zawarte są 

informacje o przeznaczeniu budynku kotłowni węglowej (Nr 7) do likwidacji po uruchomieniu nowej 

kotłowni. Rozbiórka ta nie jest jednak  przedmiotem Zapytania ofertowego i będzie wykonana po 

realizacji przedsięwzięcia.  

2) Rozbiórkę placu węglowego? Nr 8 – same ściany czy podłoże też 

    Nie należy uwzględniać rozbiórki placu węglowego w ofercie . W projekcie budowlanym zawarte są 

informacje o przeznaczeniu placu węglowego do likwidacji po uruchomieniu nowej kotłowni. 

Rozbiórka ta nie jest jednak  przedmiotem Zapytania ofertowego i będzie wykonana po realizacji 

przedsięwzięcia.  

3) Wykonanie nowych dróg zgodnie z umową? 

a) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: 

 uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów 

technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi, naczepy 

niskopodwoziowe, dźwigi itp.;  

 odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez 

transport nienormatywny lub technologiczny;  

 odbudowy uszkodzonych, podczas Robót Budowlanych oraz transportu, 

wszystkich urządzeń wodno – melioracyjnych; 

Zamawiający zgodnie z treścią zapytania ofertowego wymaga wykonania zagospodarowania terenu 
w tym dróg dojazdowych, placu manewrowego i chodników do/wokół budynku kotłowni. Jeśli chodzi 
o cytowany zapis z Umowy to dotyczy on robót budowlanych po przekazaniu placu budowy przez 
Zamawiającego. Zapis ten wskazuje, iż wszelkie koszty zezwoleń na przejazdy pojazdów z 
urządzeniami, a także ewentualnie powstałe  uszkodzenia  infrastruktury podczas realizacji zadania 
będą po stronie Wykonawcy.  
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4) Na PZT są kontenery technologii – nr 22, 23 – trzeba pod nie robić fundamenty? 

Kontenery kogeneracji gazowej (22) oraz stacja transformatorowa SN (23)  nie są objęte Zapytaniem 
ofertowym. Jak wynika z PZT obiekty te są objęte odrębną decyzją administracyjną.  
 
5)Na PZT jest stacja pomiarów gazu – nr  – trzeba pod nie robić fundamenty? 

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu jest obiektem istniejącym, w związku z czym nie ma potrzeby 
wykonywania fundamentów.  
 
6) Nr 26 – podziemny zbiornik oleju – czy trzeba robić tutaj coś żelbetowego czy innego? 

Opis instalacji oleju w tym szczegółowy opis wymagań dla zbiornika oleju zawarty jest w tomie VII 
Instalacja oleju opałowego 
 
7) Czy są inne elementy wymagające fundamentów, robot ziemnych itp. o których powinienem  

wiedzieć? 

Wszystkie elementy wymagające fundamentów, robót ziemnych itp. Zostały opisane szczegółowo w 
Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
 

6. Uwagi do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji: Modernizacja systemu produkcji 

energii cieplnej i pary technologicznej Polmlek Raciąż Sp. z o.o. w Raciążu stanowiące 

propozycje zmiany umowy 

1) Par. 2 ust 4  

Firma …. korzysta z Podwykonawców na zasadzie stałej, długoletniej współpracy w związku z czym 

proponujemy, aby zastrzeżenia niniejszego ustępu nie dotyczyły tychże podwykonawców (nie wiemy 

w jakim okresie będzie wykonawstwo przedmiotowej inwestycji i możemy być obciążeni innymi 

robotami).  

Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. Termin realizacji określony jest w zapytaniu ofertowym i wynosi 

390 dni od podpisania Umowy.  

2) Par 2 ust 7  

Co inwestor rozumie przez projekt wykonawczy (PW) – zakres i forma? Czy to jest Projekt budowlany (PB) z 

naniesionymi  poprawkami? 

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego projekt wykonawczy (PW) jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu 

budowlanego (…)    

3) Par 2 od ust 13 
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Przeniesienie praw autorskich dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotowej inwestycji.  

Tak, przeniesienie praw autorskich dotyczy wyłącznie przedmiotowej inwestycji.  

4) Par 6  

Propozycja terminów nie uwzględnia etapów procesu inwestycyjnego. W związku z czym proponujemy, aby 

terminy określić uwzględniając jej poszczególne etapy takie jak: 

a) Opracowanie projektów wykonawczych ok. 5-6 miesięcy od podpisania umowy,  

b) Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez Inwestora 

projektów wykonawczych,  

c) Przystąpienie do rozruchu – nie szybciej jak 6 miesięcy od rozpoczęcia prac,  

d) Zakończenie robót: nie szybciej jak 3 miesiące od rozpoczęcia rozruchu.  

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. Powyższe terminy należy uwzględnić w 

zaproponowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym, który będzie stanowił załącznik nr 2 do 

Umowy.  

5) Par 6 ust 2  

Proponujemy wykreślić słowa „bez zastrzeżeń” z uwagi na rozgraniczenie wad istotnych i wad 

nieistotnych powodujących wymienione w umowie uprawnienia Inwestora wobec Wykonawcy 

(Intencja:  jeśli wada nieistotna i można eksploatować kotłownię to należy ją odebrać z uwagami).  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

6) Par 10 ust 8  

Kodów źródłowych o których mowa ………. nie przekazuje. Inwestor otrzyma kopie zapasowe.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

7) Par 10 ust 15 a) zdanie drugie 

     Skreślić słowo „nie” 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

8) Par 14 ust 4  

Zbyt krótkie terminy w przypadku skomplikowanych awarii, na których usunięcie ma wpływ producent 

urządzeń.  

Powyższy zapis nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 
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9) Par 15 ust 1 b) 

Zbyt wysoka kara za zwłokę – propozycja 0,05% z dopiskiem „lecz nie więcej niż 3% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w par. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

10) Par 15 ust 1 c) 

Zbyt wysoka kara za każdy dzień opóźnienia – propozycja 0,03% z dopiskiem „lecz nie więcej niż 3% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 8  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

11) Par 15 ust 3  

Wnosimy o dopisanie na końcu zdania: „z wyłączeniem utraconych korzyści”.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wnioskowanego zapisu.  Powyższy zapis nie jest prośbą o 

wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

12) Par 15  

Proponujemy do w/w paragrafu wprowadzić zapis o karach umownych należnych Wykonawcy od 

Inwestora z tytułu odstąpienia od umowy, gdy przyczyna odstąpienia leży po stronie Inwestora.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu do Umowy.  Powyższy zapis 

nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

13) Par. 21 ust 2 pkt 2 

Proszę o uwzględnienie również zaniechania organów w wydaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń 

administracyjnych powodujących zwłokę.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu do Umowy.  Powyższy zapis 

nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

14) Par 22 ust 3  

Proponujemy rozszerzyć uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki 

Inwestora w zapłacie: zaliczki, faktur częściowych.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu do Umowy.  Powyższy zapis 

nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

15) Par 22 ust 6  

Proponujemy dopisać na końcu zdania: 
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„, poniesionych zakupów materiałów nie wbudowanych przez Wykonawcę oraz zapłaty na rzecz 

Wykonawcy równowartości udokumentowanych udzielonych przez niego zaliczek na poczet zakupu 

urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz złożenia Wykonawcy 

oświadczenia woli o przejęciu jego zobowiązania wobec dostawców i sprzedawców tych urządzeń i 

materiałów”  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu do Umowy.  Powyższy zapis 

nie jest prośbą o wyjaśnienie zapisów  Zapytania  Ofertowego. 

7. Czy będzie badana sprawność eksploatacyjna, czy sprawność cieplna? 

Badana będzie sprawność eksploatacyjna 

8. Czy będzie badana sprawność kotłowni, czy kotła? 

Badana będzie sprawność eksploatacyjna kotłów 
 

9.Jeżeli kotła, to sprawność zgodnie z normą PN-EN 12953 : 2004, czy z uwzględnieniem 

wszystkich strat kotła parowego? 

Sprawność eksploatacyjna kotła będzie badana z uwzględnieniem strat odsalania, odmulania, 

konwekcji, promieniowania i straty kominowej. 

10.Proszę podać w jaki sposób będzie badana sprawność, np: 
a) czy analizatorem spalin?, 
b) czy mierząc strumień użytego gazu, strumień wyprodukowanej energii zawartej w 

parze i strumień wody zasilającej wchodzącej do kotła? 
 

Sprawność będzie badana poprzez pomiar strumienia użytego gazu, strumienia wyprodukowanej 

energii zawartej w parze i strumienia wody zasilającej do kotła. 

11.Przez jaki czas będzie badana sprawność: godzina, 2 godziny, 8 godzin, doba, czy 7 dni? 
 
Pomiary będą wykonywane dla okresu 24h. 
 

12.Proszę podać gwarantowane  parametry wody wchodzącej do wymiennika 
kondensacyjnego (chodzi o temperaturę). 
 
Temperatura  kondensatu ok. 80°C  

Temperatura wody krowiej  ok. 30°C 

Parametry  te  należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego inwestycji.  

13.Proszę podać gwarantowany zwrot kondensatu względem którego będziemy mierzyć 
sprawność (im mniejszy zwrot kondensatu tym większe odsalanie kotła). 
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Przepływ kondensatu 5m3/h.  Parametr ten  należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego 

inwestycji.  

 

14. Przy jakim obciążeniu cieplnym kotła będziemy mierzyć jego sprawność np. 80%, 100%? 

Pomiary będą wykonywane przy nominalnej i przeciążeniowej mocy kotła.  

 
 

 

 


