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Kędzierzyn-Koźle, dn. 14.11.2016 r. 

 

Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi. 

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania Nr FL/EBL/012/2016 na realizację zadania pn. 

„Remont chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Blachownia  
w Kędzierzynie-Koźlu" 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak i 

stanowisko Zamawiającego znajduje się poniżej. 

 

Pyt.:     czy Zamawiający dysponuje dokumentacją przedmiotowej chłodni kominowej oraz jeżeli tak, to 

czy jest możliwość udostępnienia jej Oferentom w formie elektronicznej bądź w formie wglądu 

do dokumentacji? 

Odp. : Zamawiający dysponuje dokumentacją szczątkową do wglądu u Zamawiającego. 

Dokumentacji zapisanej w formacie elektronicznym, nie posiadamy. 

 

Pyt.:    czy Zamawiający dysponuje innymi materiałami uzupełniającymi do wycen ponadto co zostało 

upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami uzupełniającymi do wyceny zakresu 

prac. SIWZ wraz z Załącznikami upubliczniony jedynie na stronie Zamawiającego 

http://www.tameh.pl/przetargi/ 

 

Pyt.:   czy zadanie „A” oraz zadanie „B” wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ mają takie same 

terminy realizacji, czy Zamawiający oczekuje wykonania poszczególnych zadań w konkretnych 

terminach ? 

Odp.: Zgodnie z zapisem w SIWZ termin realizacji zadania od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 

(dotyczy zadania „A” oraz zadania „B”). 

 

Podany w SIWZ termin wykonania zadania dotyczy wykonanie zadania „A” oraz zadania „B” w 

kolejności alfabetycznej. 

 

Pyt.:    w związku ze skomplikowanym charakterem prac związanym z remontem chłodni kominowej 

nr 2 w ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu czy możliwe jest przesunięcie terminu składania 

ofert na dzień 15.12.2016 r. 

Odp.: Zgodnie z zapisem w SIWZ oferty należy składać w sposób określony w Specyfikacji do 

dnia 24.11.2016 r. do godz. 1300 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania 

Blachownia, ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, w Sekretariacie Dyrektora na  

II piętrze, od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do godz. 14:00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

 

Pyt.:    w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1) w pkt. 3 ppkt. h została wymieniona /Blacha 

dociskowa 280x280x8cm/ proszę o sprawdzenie czy blacha ma mieć grubość 8cm czy 8mm. 

Odp.: Grubość blachy dociskowej powinna być 8mm. Proszę o przyjęcie prawidłowego 

rozmiaru blachy dociskowej 280x280x8mm. 
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Pyt.:  proszę  o  potwierdzenie  grubości  płyt  poliwęglanowych  wzmacnianych  włóknem  szklanym. 
Zdaniem producenta grubość 0,8 mm to folia, a nie płyta. 

 proszę  również  potwierdzić,  że  zakres  prac  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  komina 
oraz rury wodnej nie wchodzi w zakres oferty. 

Odp.: Informujemy,  że w  specyfikacji  technicznej  stanowiącej  załącznik  nr  1  do   SIWZ  „Remont 

chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Blachownia w Kędzierzynie‐Koźlu” 

Zamawiający określił rodzaj materiału do poszycia komina wywiewnego  (płyta poliestrowa 

wzmocniona  włóknem  szklanym  o  grubości  0,8mm,  kolor  żółty).   Zakres  prac 

antykorozyjnych  konstrukcji  stalowej  komina  i  rury wodnej w  specyfikacji  technicznej  nie 

został ujęty.  

 


