Gorlice, dn. 10 kwietnia 2019 r.
dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci
ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST
Gorlice sp. z o.o. w Gorlicach.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
FOREST Gorlice sp. z o.o. w Gorlicach udziela następujących odpowiedzi na zapytania
poszczególnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1
„Mając na uwadze złożony charakter przedmiotu zamówienia, obecną sytuacje na rynku
przejawiająca się wydłużonym terminem oczekiwania na oferty dostawców
i podwykonawców oraz konieczność opracowania sczegółowej kalkulacji ceny oferty
obejmującej m.in. branżę budowlaną, elektryczna, budową ciepłowniczej sieci oraz
teletechniczna, wnosimy do wydłużenia terminu składania ofert do dnia 17-05-2019 roku”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje stanowisko odnośnie terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć
w sekretariacie FOREST Gorlice Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 9 nie później niż do
godz. 11.30 dnia 24.04.2019r.

Pytanie nr 2
„Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapisy dotyczące wymaganej sprawności, tj.
„minimalna sprawność powyżej 85%, maksymalna sprawność powyżej 90%”.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zakłada, że sprawność zainstalowanych kotłów będzie mieściła się w przedziale
od 85% do 90% lub wyższej.

Pytanie nr 3
„Proszę o informację przy jakiej wilgotności paliwa i przy jakim obciążeniu kotła, wymagane
sprawności mają zostać osiągnięte”.
Odpowiedź Zamawiającego
Sprawności urządzeń określone w odpowiedzi do pytania nr 2 mają zostać osiągnięte przy
minimalnym obciążeniu 70% mocy kotłów, zasilanych biomasą o wilgotności od 40-50%.
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Pytanie nr 4
„Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza również (poza kształtkami ceramicznymi)
stosowanie wysokiej jakości betonów ogniotrwałych tworzących obmurze komory
paleniskowej. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne betonów stanowić będą
załącznik do oferty”.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza stosowanie wysokiej jakości betonów ogniotrwałych tworzących
obmurze komory paleniskowej. Obmurze dostosowane do spalania biomasy o wilgotności
55%.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich
Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.
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