Bełchatów 06.07.2017

Zamawiający
TERMALL ENERGY Sp.z.o.o.
ul. Generała Ludwika Czyżewskiego 50,
97-400 Bełchatów

INFORMACJA nr 5
Pytanie i odpowiedź

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia pn.: ”Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę
elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące
treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Czy bale słomy / siana będą mieć kształt okrągły czy prostopadłościenny ?
Odpowiedź 1
Informacja dotycząca kształtu jest zawarta w Zapytaniu Ofertowym w rozdziale I pkt.13
tabela pn. Parametry techniczne elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach, kolumna 1
wiersz 5.
Pytanie 2
Prosimy o wymienienie wszystkich posiadanych obecnie przez Was zezwoleń , zgód , uzgodnień i tym
podobnych dokumentów .

Odpowiedź 2
Zamawiający posiada następujące dokumenty:
-Pozwolenie na budowę z dnia 2016.01.04
-Warunki przyłączenia do sieci z dnia 2015.12.29
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-Decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z dnia 2015.07.02
-Decyzja udzielająca promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z dnia
2016.12.16
Zostaną one udostępnione Wykonawcy po wyborze oferty i podpisaniu umowy.
Pytanie 3
Prosimy o udostępnienie treści decyzji o pozwoleniu na budowę AB.6740.238.10.2015.IM
wydanej przez Starostę Pyrzyckiego wraz z uzgodnieniem Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr Z.Arch.5152.189.2015.RT.
Odpowiedź 3
Treści decyzji o pozwoleniu na budowę AB.6740.238.10.2015.IM wydanej przez Starostę
Pyrzyckiego wraz z uzgodnieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie nr Z.Arch.5152.189.2015.RT. zostanie udostępniona jako załącznik
do Zapytania Ofertowego. W związku z tym Zamawiający dokona zmiany Zapytania
ofertowego.
Pytanie 4
Czy posiadacie opinię geotechniczną dla lokalizacji budynku elektrociepłowni ? Jeżeli tak to
prosimy o jej udostepnienie .
Odpowiedź 4
Projekt Elektrociepłowni w Pyrzycach został wykonany w oparciu o opinię geotechniczną o
warunkach posadowienia obiektów budowlanych. W opisie technicznym Projektu
Budowlanego rozdział 2.4 znajduje się informacja dotycząca posadowienia Elektrociepłowni
w Pyrzycach. Opinia geotechniczna nie stanowi integralnej części Projektu Budowlanego.
Pytanie 5
Prosimy o udostępnienie treści procedury testu uruchomienia i poprawności działania
elektrociepłowni, który wg nas będzie stanowił etap zmierzający do uzyskania Świadectwa
Przejęcia do Eksploatacji (Protokół Odbioru Końcowego – PAC)
Odpowiedź 5
Wymagania odnośnie prób końcowych przedstawione są w Rozdziale IX PFU. Szczegółowe
procedury będą zależne od rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę – zgodnie z PFU
Wykonawca opracuje Plan Prób Końcowych (wytyczne do niego podano w punkcie 9.1). Co
do zasady wszystkie próby mają potwierdzić prawidłowość wykonania montażu, doboru
urządzeń i rozwiązań technologicznych (wg projektu Wykonawcy) oraz uzyskanie
parametrów technicznych opisanych w PFU i stanowiących wartości gwarantowane.

2

Pytanie 6
Prosimy o zapewnienie , że paliwo na czas rozruchu i prac odbiorowych zostanie zapewnione
na koszt spółki TERMALL .
Odpowiedź 6
Zamawiający zapewnia, że paliwo na czas rozruchu i prac odbiorowych zostanie zapewnione
na koszt spółki TERMALL ENERGY Sp. z. o.o.
Pytanie 7
Czy posiadacie warunki przyłączeniowe do sieci energoelektrycznej ? Jeżeli tak , to prosimy
o ich udostępnienie .
Odpowiedź 7
Zamawiający posiada warunki przyłączenia, które znajdują się w Projekcie Budowlanym –
branża elektryczna – trafostacja, udostępnianym po zobowiązaniu się Wykonawcy do
zachowania poufności.
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