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Poniżej pytania i odpowiedzi do postępowania jw. 
 
Pytanie 1 
W opracowaniu P296-ILF-P005-+++++++++-AK-TD-5001_Rew.0 znajduje się opis branży 
AKPiA. Według opisu Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować i uruchomić kompletny 
system sterowania (DCS) oraz dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparaturę 
pomiarową i wykonawczą części kotłowej. Zakres ten nie został wskazany w SIWZ, 
dlatego prosimy o potwierdzenie, że prace związane z systemem DCS oraz aparaturę 
pomiarową nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.  
 
Odpowiedź: 
Prace związane z systemem DCS oraz aparaturą pomiarową nie wchodzą w zakres 
niniejszego postępowania. 
 
 
Pytanie 2 
W opracowaniu P296-ILF-P005-+++++++++-AK-S.C.-5002_Rew.0 znajduje się schemat 
układu sterowania. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, które dokładnie elementy 
Wykonawca ma ująć w swojej ofercie. 
 
Odpowiedź: 
Opracowanie (schemat) P296-ILF-P005-+++++++++-AK-SC-5002_Rew.0 obrazuje 
architekturę układu sterowania podstawowymi elementami kotłowni gazowej. 
Powstał na etapie Projektu Podstawowego Wstępnego (jest jego elementem) i jest 
dokumentem pomocniczym. Nie definiuje on zakresu do wykonania. 
Zakres do wykonania jest określony w „Załącznik  nr 1.1_Okreslenie-przedmiotu-
umowy_v1”. 
 
Pytanie 3 
W opracowaniu P296-ILF-P005-+++++++++-AK-S.C.-5002_Rew.0 znajduje się schemat 
układu sterowania. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów (wymagań) odnośnie 
urządzeń, które Wykonawca ma ująć w swojej ofercie (m.in. drukarka A4, urządzenie 
wielofunkcyjne, stacje komputerowe, monitory, rozdzielnie, stacje procesowe itp.). 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie wymienione przez Oferenta elementy są poza zakresem postępowania. 
Są to elementy przynależne do systemu DCS. 
 
Pytanie 4 
Zwracamy się z prośbą o określenie, ile pomieszczeń będzie obsługiwanych przez system 
Master Key. 
 
Odpowiedź: 
System Master Key będzie obsługiwał 10 pomieszczeń Kotłowni Gazowej oraz 2 
pomieszczenia dodatkowe - nastawnia KFA/KFB i kontener CEMS. 
Lokalizację określa rysunek P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0002 Rew.0 
 
Pytanie 5 
Zwracamy się z prośbą o określenie pojemności wymaganego dyspozytora kluczy.  
 
Odpowiedź: 
Pojemność dyspozytora kluczy określi Oferent na etapie wykonywania Projektu 
Wykonawczego. 
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Pytanie 6 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania 
oraz klimatyzacji nie jest w zakresie niniejszego postępowania.  
 
Odpowiedź: 
Wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji nie leży w zakresie 
niniejszego zadania. 
 
Pytanie 7 
W związku z brakiem projektów do części postępowania (formuła zaprojektuj i wybuduj) 
oraz z tym, że w terminie przygotowywania ofert przypada przerwa majowa, w trakcie 
której większość dostawców nie pracuje, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 16 maja 2019 roku.  
 

Odpowiedź: 
Termin składania ofert zostaję przesunięty na 16.05.2019 r. na godz. 12:00. 
 

Pytanie 8 
Proszę o weryfikację czy została do nas wysłana kompletna dokumentacja w 
szczególności chodzi o dokumentację dotyczącą szaf zasilająca-sterujących oraz paneli 
nadrzędnych HVAC (MHI), zgodnie z „Załącznik  nr 1.1_Okreslenie-przedmiotu-
umowy_v1” - Do zakresu Przedmiotu Umowy należy w szczególności:  

 

 
 
Odpowiedź: 
Ad. 9 Dane zawarte są w projekcie P296-ILF-TT-W048 - DETEKCJE SSP. 
Ad.12 Dane zawarte są w projekcie P296-ILF-AK W053. 
 
 


