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Pytania z dn. 14.05.2019 r. do Zapytania Ofertowego – system odzysku 

energii cieplnej    
 

W dniu 14.05.2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 

25.04.2019 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania 

fabrycznie nowego systemu odzysku energii cieplnej”, które przedstawiamy poniżej wraz z 

odpowiedziami ze strony Zamawiającego: 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki glikolu etylenowego 37% w obiegu 

wymiennika spalinowego oraz w obiegu wieży chłodniczej? 

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający wymaga mieszanki w proporcji 

zapewniającej bezawaryjną pracę systemu w warunkach atmosferycznych 

występujących w miejscu lokalizacji inwestycji.  

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wieży chłodniczej z zamkniętym obiegiem 

chłodniczym (wypełnionym miesznką glikolu 37%) w celu jej zabezpieczenia przed 

przypadkowym zamrożeniem?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający wymaga mieszanki w proporcji 

zapewniającą bezawaryjną pracę systemu w warunkach atmosferycznych 

występujących w miejscu lokalizacji inwestycji.  

 

Pytanie 3:  

Dla jakiej obliczeniowej temperatury termometru mokrego Zamawiający oczekuje doboru i 

dostawy wieży chłodniczej? Czy wystarczająca będzie temperatura 21,5°C WB?  

Odpowiedź Zamawiającego – Cały system winien działać prawidłowo w warunkach 

atmosferycznych występujących w miejscu lokalizacji inwestycji.  

 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wymaga w obiegu wytwarzania chłodu przez chiller absorpcyjny czystej 

wody lodowej?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający wymaga takich rozwiązań, aby zapewnić 
bezawaryjną pracę systemu. 
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Pytanie 5:  

Czy zabezpieczenie urządzeń i instalacji umieszczonych w kontenerze oraz zapewnienie 

minimalnej dopuszczalnej temperatury wewnątrz kontenera ma być realizowane z 

wykorzystaniem ogrzewania elektrycznego czy z wykorzystaniem ciepła odzyskiwanego lub 

wytwarzanego w obecnej kotłowni?  

Odpowiedź Zamawiającego – Temperatura otoczenia w kontenerze powinna 
umożliwić bezawaryjną pracę urządzeń w okresie letnim i zimowym.  
 
Pytanie 6:  

Czy Zamawiający wymaga w zakresie dostawy Stacji Uzdatniania Wody dostosowanej do 

oferowanej instalacji??  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający wymaga takich rozwiązań technicznych, 
które zapewnią prawidłowe działanie systemu.  
 
Pytanie 7:  

Jakie są dopuszczalne spadki ciśnienia możliwe dodatkowo do wprowadzenia dla obecnej 

instalacji kominowej?  

Odpowiedź Zamawiającego – Informacja od producenta pieca:  
 
Pressure drop in Pa inside chimney after implementing piping Exchanger is following: 
1.  flow 10000 m3N/h of flue gas with temperature 300°C  - pressure drop is 860Pa 
2. flow 5500 m3N/h of flue gas with temperature 300°C  - pressure drop is 330Pa 
3.  flow 3000 m3N/h of flue gas with temperature 300°C  - pressure drop is a 160Pa  
 
Pytanie 8:  

Jakie są maksymalne parametry projektowe (temperatura i przepływ spalin) obecnego 

komina?  

Odpowiedź Zamawiającego – Wentylator kominowy pieca wydajność max. 5750 
m3/h i Temperatura spalin max. 200ºC.  
 
Pytanie 9:  

Czy Zamawiający wymaga dostawy wymiennika ciepła spalin o mocy maksymalnej 

umożliwiającej odzyskanie ciepła w ilości ok. 200 kW dla maksymalnych parametrów 

projektowych obecnego komina?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający wymaga dostawy wymiennika zgodnie z 
zapytaniem ofertowym (150-200 kW).  
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Pytanie 10:  

Czy Zamawiający oczekuje, aby szafa AKPiA odpowiadająca m.in. za regulację temperatury 

grzania i chłodzenia stanowiskowego oraz wizualizująca bieżące pomiary energii elektrycznej 

ciepła i chłodu była umieszczona wewnątrz kontenera chillera absorpcyjnego?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie stawiał warunków w tym zakresie. Za 
korzystne można uznać rozwiązanie, w którym dostęp do pulpitu sterującego AKPiA 
będzie miała tylko osoba upoważniona.  
 
Pytanie 11:  

Czy Zamawiający wymaga zastosowania radiowej transmisji sygnałów z dostarczanych 

liczników do szafy AKPiA?  

Odpowiedź Zamawiającego – NIE.  
 
Pytanie 12:  

Jaka jest moc zainstalowana obecnie wykorzystywanych nagrzewnic promiennikowych?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie posiada takich informacji. 
 
Pytanie 13:  

Czy Zamawiający na etapie testów sprawdzających  parametry pracy określone w ofercie 

będzie oczekiwał osiągnięcia deklarowanej mocy wymiennika ciepła spalin (ok. 200 kW) dla 

parametrów projektowych komina?  

Odpowiedź Zamawiającego – Wymagane będzie uzyskanie max. mocy cieplnej (kW) 
z max. parametrów pracy pieca do obróbki cieplnej tj. przepływu m3/h i temperatury 
ºC spalin ciepła odpadowego (patrz pkt. 8).  
 
Pytanie 14:  

Czy na etapie składania oferty Zamawiający zaakceptuje w specyfikacji technicznej 

oferowanego rozwiązania podanie tylko głównych parametrów technicznych dla wybranych 

urządzeń, podzespołów i elementów wchodzących w skład system odzysku energii cieplnej 

(np. wymiennika spalinowego, chillera, wieży chłodniczej, central wentylacyjnych)?  

Odpowiedź Zamawiającego – Zgodnie z zapytaniem ofertowym należy dostarczyć 
specyfikację techniczną zawierającą „parametry techniczne wszystkich urządzeń, 
podzespołów i elementów wchodzących w skład systemu odzysku energii cieplnej”. 
 
Pytanie 15:  

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie spełnienia warunku dostarczenia na etepie 

składania oferty projektu techniczno – technologicznego, wystarczającym będzie załączenie 
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jednokreskowego schematu ideowego oferowanego rozwiązania wydrukowanego w formacie 

A3 wraz z załączonym ogólnym opisem funkcjonalnym działania i wyszczególnieniem 

głównych urządzeń systemu?  

Odpowiedź Zamawiającego – TAK.  
 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

Jacek Wojtan 


