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Warszawa, 30.04.2020 r.

Dot.: postępowania pn. „Modernizacja układu odpylania kotłów WR-25 Nr 2 i WRp-12 Nr 1 

w Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”. 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. do PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp z o.o. wpłynęły 

następujące pytania Oferenta, dotyczące tytułowego postępowania: 

1. „Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. VI (str. 6) IOS po modernizacji 

ma spełniać warunki również dla poziomów NOx i SO2.  

Ponieważ za pomocą samej instalacji odpylania nie jest możliwa redukcja tlenków azotu 

i dwutlenku siarki, prosimy o potwierdzenie, iż zadaniem wykonawcy jest tylko wykonanie 

instalacji redukcji pyłów, bez instalacji redukcji NOx i SO2.” 

Odpowiedź zamawiającego: 

W dokumencie pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w pozycji: „WARUNKI 

TECHNICZNE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ IOS PO MODERNIZACJI” Zamawiający 

napisał:  

1. „Dopuszczalne max zanieczyszczenia spalin,:  
 pył < 30 mg/Nm3,  
 tlenki azotu < 400 mg/Nm3,  
 dwutlenek siarki < 1100 mg/Nm3,  
2. Podane wielkości odnoszą się do zawartości 6% tlenu w spalinach Parametry te powinny 

zostać potwierdzone badaniami.”, 
nie  oznacza to konieczności wykonania przy realizacji tytułowego zadania instalacji odsiarczania 
i odazotowania, aktualne wyniki dotyczące emisji pyłu, siarki i azotu zamawiający umieścił 



2 

na stronie internetowej pter.pl w zakładce: Ogłoszenia / Aktualne postępowania / Przetarg – 
Modernizacja układu odpylania kotłów… Tym samym Zamawiający potwierdza, iż zadaniem 
Wykonawcy jest tylko wykonanie instalacji redukcji pyłów, bez instalacji redukcji NOx i SO2..  
 

2. „W umowie w & 6 pkt 10 Zamawiający z tytułu gwarancji zatrzyma 5% łącznej kwoty 

zamówienia, która zostanie zwrócona do 14 dni po okresie gwarancyjnym po podpisaniu 

stosownego protokołu. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę kwoty 5% na gwarancję ubezpieczeniową wad 

i usterek dostarczoną po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru końcowego” 

Odpowiedź zamawiającego: 

Do postępowania Zamawiający załączył „Istotne postanowienia umowy” a nie wzór umowy, 

szczegółowe warunki Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza.  

 

 


