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Kędzierzyn-Koźle, dn. 17.11.2016 r. 

 

Aktualizacja Nr 5 – 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.:  proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis §4 pkt 3.2 co przyjęte jest za etap prac 

podlegających fakturowaniu. 

Odp. : fakturowanie wykonanych prac odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, który jest ujęty w Złączniku nr 2 do wzoru Umowy nr FL/EBL/012/2016.  

 

Pyt.:  proszę o wyjaśnienie pozycja 5b specyfikacji technicznej ‘listwy trójkątne 5x5 cm’ czy wykazana 

ilość 325m3 jest właściwa? 

Odp.:  tak, ilość 325m3 podana w specyfikacji technicznej do SIWZ Nr FL/EBL/012/2016 jest 

właściwa.  

 

Pyt.: czy pozycja 13 z zestawienia ‘zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy’ tj. śruby i gwoździe 

muszą być wycenione oddzielnie, czy mogą być ujęte w poszczególnych pozycjach montażu? 

Odp.: zgodnie z zapisami w SIWZ nr FL/EBL/012/2016 Załącznik nr 1 ‘Specyfikacja techniczna’ pkt 

13 ‘Zestawienie śrub i gwoździ, Zamawiający prosi o wycenę ilości materiałów. 

 

Pyt.:  proszę o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu pkt 3.2 SIWZ: 
a) czy Zamawiający dopuszcza aby potwierdzeniem wiedzy i doświadczenia firmy były 

referencje z innych obiektów przemysłowych np. kominy, silosy, oczyszczalnie ścieków? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza aby potwierdzeniem wiedzy i doświadczenia firmy były 

referencje z wykonanych prac z innych obiektów niż chłodnie kominowe. 
b) czy Zamawiający dopuszcza aby potwierdzeniem wiedzy i doświadczenia firmy była 

suma 3 i więcej referencji o łącznej wartości 1400000zł na chłodniach 
kominowych/wentylatorowych? 

Odp.: Potwierdzeniem wiedzy i doświadczenia firmy jest wykazanie, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności krótszym w 

tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi, łącznie o wartości netto nie niższej niż 

700000zł lecz nie więcej niż trzy usługi. 

 

Pyt.:  jakie jest zabezpieczenia antykorozyjne blach dociskowych do koryt-ocynk?: 

Odp.:  zabezpieczenie antykorozyjne blach dociskowych do koryt to ocynk. 

 

Pyt.:  czy w zestawieniu łączników poz. ‘r’ nie powinna być długość gwoździ 4x100mm? 

Odp.:  tak, Zamawiający potwierdza długość gwoździ wymieniona w zestawieniu łączników poz. „r’ 

jest 4x100mm. 
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Pyt.:  proszę o potwierdzenie, że rurociągi wewnątrz chłodni mają być wykonane z rur PCV grubość 

4,7 a nie standardowo zgodnie z DTR zespołów rozpryskowych 6,2mm? 

Odp.:  Zamawiający potwierdza do wykonania rurociągów wewnątrz chłodni należy zastosować 

rury  

z PCV o grubości 4,7mm. 

 

Pyt.:  czy zaślepki rur ø160 mają mieć możliwość czyszczenia czy jak w chwili obecnej będą stałe? 

Odp.:  Zaślepki do rur ø160 mają być stałe. 

 

Pyt.:  czy Oferent w celu porównywalności ofert ma wycenić ilości materiałów zgodnie z 

zestawieniem stanowiący Załącznik nr 1? A jeżeli tak czy ewentualne braki będą traktowane 

jako roboty dodatkowe? 

 Odp.:  zgodnie z zapisami w SIWZ nr FL/EBL/012/2016, Zamawiający prosi o wycenę ilości 

materiałów zgodnie z zestawieniem w Złączniku nr 2 ‘Specyfikacji technicznej’. 

 

Pyt.:  łatki zraszalnika listwowego muszą być wykonane z listew trójkątnych 5x5cm, czy mogą być o 

przekroju prostokątnym? 

Odp.:  łatki zraszalnika zgodnie z zakresem prac pkt 5 ppkt b muszą być wykonane z listew 

trójkątnych 5x5cm. 

 


