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Nidzica, 2016.12.16 

 
dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „ 

Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia 
jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ” 

 
 

WYJAŚNIENIE VI 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w 
postępowaniu: 
Pytanie 1 
Proszę o ujednolicenie w kwestii łącznej długości sieci preizolowanej – SIWZ art. III pkt 
1 jest 1,751 km natomiast w umowie 2 450 mb. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający niniejszym koryguje omyłkę pisarską.  Zapis w pkt. 1 §1 wzoru umowy 
otrzymuje brzmienie:  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania zadania:   

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego  Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu 
podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii 
cieplnej” w zakresie: 

 budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami o mocy 7,5 MW z  instalacją 

oczyszczania i kondensacji spalin wraz z budową wiaty na zrębki, budową i 

przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Rataja 11 

 wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa 

nowej sieci  preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni 

lokalnej przy ul. Wojska Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o 

łącznej długości trasy ok. 1,751 km. 

 wymiana istniejących węzłów cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, 

likwidacja węzłów grupowych, montaż węzłów indywidualnych oraz 

budowa węzłów cieplnych w budynkach dotychczasowych odbiorców z 

likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego - łącznie 48 szt.  

 
Pytanie 2 
Proszę o podanie (w dniach) w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi harmonogram 
realizacyjny , który zgodnie z art. III pkt 8 jest warunkiem rozpoczęcia prac budowlano- 
montażowych. 
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Odpowiedź 2 
Wybrany oferent przedłoży Zamawiającemu Harmonogram realizacyjny do akceptacji w 
terminie 3-dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty do realizacji.  Po 
akceptacji Zamawiającego w terminie 3-dni - stanie się załącznikiem obowiązującym z 
dniem podpisania umowy. 
 
Pytanie 3 
Proszę o wyjaśnienie co rozumiane jest pod pojęciem „gotowość do podania energii 
cieplnej” - SIWZ VII pkt 2 Termin zakończenia. Czy rozumiane jest przez to wykonanie 
sieci i węzłów (część II i III zamówienia), czy również wykonanie źródła ciepła - 
kotłowni (część I zamówienia). 

 Odpowiedź 3 
Osiągnięcie gotowości do podania energii cieplnej oznacza wykonanie sieci i węzłów 
cieplnych oraz wykonanie kotłowni w zakresie umożliwiającym produkcję energii 
cieplnej (bez prac wykończeniowych). 
  
Pytanie 4 
Paliwem ma być drewno czy biomasa? SIWZ str. 77 podana jako paliwo jest „biomasa o 
parametrach:…”, natomiast poniżej, w opisie Paleniska i wymienniki kotłów pada 
sformułowanie „umożliwiające spalanie drewna o wilgotności…” 
Odpowiedź 4 
Biomasa jest pojęciem szerszym (słoma, zrębki drzewne itp.) i zrębki drzewne są 
również  biomasą. Kotłownia ma być opalana zrębkami drzewnymi. 
 
Pytanie 5 
Proszę o podanie, czy zgoda na usunięcie kabli energetycznych podczas wykonywania 
wykopu pod projektowane  budynki leży w gestii Wykonawcy, czy Zamawiającego. Jeśli 
Wykonawcy, to proszę o podanie, czy Zamawiający uzyskał pozwolenie. 
Odpowiedź 5 
Opis i zakres wszystkich prac rozbiórkowych został opisany szczegółowo w Projekcie  
budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu. Uzyskanie zgody na usunięcie 
kabli energetycznych wynika z ustawy prawo budowlane. 
 
Pytanie 6 
Czy ewentualne przedłużenie terminu związania ofertą przedłuży termin wykonania 
zadania - SIWZ XIII pkt 4. 
Odpowiedź 6 
Przedłużenie terminu związania ofertą przedłuży termin wykonania zadania o czas 
wydłużenia związania ofertą. 
 
 
Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie 
otrzymania czytelnej informacji wraz  z podaniem ilości przesłanych stron . 

 

 

Wiceprezes Zarządu 

Paweł Łazicki 
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