
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizacj ę kotłowni przy 

ul. M. Konopnickiej nr 33  w Trzciance. 

                

 

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: L.dz. AK/KA/0012/06/2011 z dnia 

10.06.2011r zawierające pytania do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wyjaśniamy: 

 

Pytanie nr 1  

Zgodnie z zapisami w Dokumentacji Technicznej str. 13 autor projektu wymaga 

pisemnej zgody na zmianę urządzeń, dlatego o taką prosimy. Nasza propozycja 

to technologia firmy Froling. 

 

Odpowied ź nr 1  

Dopuszcza się wszelkie równoważne rozwiązania instalacji technologicznej. 

Jeżeli po analizie DTR kotła, proponowanych schematów hydraulicznych, 

automatyki, zapotrzebowania na energię elektryczną, lokalizacji i typu 

ekonomizera, wielkości komina itp. okaże się, że technologia firmy Froling jest 

technologią równoważną do zaprojektowanej brak przeciwskazania do jej 

zastosowania. 

 

Pytanie nr 2  

Modernizowana kotłownia wyposażona jest obecnie w kocioł gazowy. W związku 

z powyższym, czy Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z zapisem w 

dokumentacji projektowej, że nowy kocioł na biomasę ma być wyposażony w 

adapter do przyłączenia palnika nadmuchowego olejowego lub gazowego? 

 

Odpowied ź nr 2  

Nowy kocioł na biomasę nie musi być wyposażony w adapter do przyłączenia 

palnika nadmuchowego olejowego lub gazowego. 

 

Pytanie nr 3  

W związku z małą szerokością pomieszczenia, w którym ma być zamontowany 

nowy kocioł trzeba zlikwidować ścianę pomiędzy kotłownią gazową, a nową 



kotłownią na biomasę. Czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane 

rozwiązanie? 

 

Odpowied ź nr 3  

Dopuszcza się możliwość likwidacji ściany, jednak ze względów praktycznych      

( negatywny wpływ pyłu na palnik gazowy) w miarę możliwości lepiej byłoby 

gdyby ta ściana pozostała.  

 

Pytanie nr 4  

W związku z mała wysokością pomieszczenia technicznego, w którym ma być 

zamontowany kocioł na biomasę, należy zastosować zdejmowaną pokrywę 

otworu serwisowego zamiast otwieranej. Prosimy o akceptację proponowanego 

rozwiązania. 

 

Odpowied ź nr 4  

Zastosować należy taką pokrywę otworu serwisowego, aby możliwy był 

swobodny dostęp do obsługi kotła. 

 

Pytanie nr 5  

Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu żąda od 

wykonawców przedstawienia przynajmniej jednej roboty o wartości nie mniejszej 

niż 400.000 zł brutto polegającej na modernizacji kotłowni na biomasę. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jednej 

roboty z zakresu modernizacji kotłowni polegającej na zastosowaniu kotłów 

przystosowanych do spalania biomasy i innych paliw stałych? 

 

Odpowied ź nr 5  

Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jednej roboty z 

zakresu modernizacji kotłowni polegającej na zastosowaniu kotłów 

przystosowanych do spalania biomasy i innych paliw stałych. 

 


