
1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dostaw i prac branży AKPiA: 
 
- jaki obecnie na obiekcie pracuje system sterowania kotłem i istniejącym 
ekonomizerem (PLC, HMI, SCADA), 
 
Jest to system sterownia kotła firmy Polytechnik.  
 
- czy Inwestor wymaga dla nowego ekonomizera włączenia jego sterowania do 
istniejącego PLC/HMI czy instalacji nowego sterownika, 
 
Zamawiający wymaga: 

• zainstalowania nowego sterownika,  

• zapewnienia współpracy nowego sterownika z obecnym, w częściach 
wspólnych, tak aby nie były wymagane żadne zmiany w sterowniku 
Polytechnik, ale była zachowana pełna funkcjonalność instalacji.  

 
- jeżeli włączenie do istniejącego sterownika, to czy Inwestor posiada i udostępni 
jego oprogramowanie w wersji edytowalnej (dotyczy także ew. panelu HMI), 
 
Zamawiający wymaga zainstalowania nowego sterownika. 
 
- jaki jest system SCADA i czy Inwestor posiada jego źródła, hasła, narzędzia  itp. Czy 
system jest otwarty, wersja Development czy Runtime, czy są wolne zmienne? 
 
Nie, nie posiadamy.  

 

2. Czy zakres postępowania obejmuje także prace w branży elektrycznej, jakie? (Np. 
zmiany w rozdzielniach RN itp.) 
 
Tak, chociażby podprowadzenie zasilania oraz sterowania do wymaganych przez 
SIWZ klap regulacyjno-odcinających.  
 

3. Jakie są wymagania Inwestora w zakresie aparatury pomiarowej i sterowniczej 
(producent, parametry). 
 

Zamawiający nie narzuca konkretnych producentów ani parametrów. 
 

4.  Czy złom z demontażu jest własnością Wykonawcy? 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania złomu z demontażu w rozliczeniu. 
 

5. Czy w zakresie zasilenia instalacji czyszczenia Zamawiający dysponuje instalacją 
sprężonego powietrza do której możemy się podpiąć i wykorzystać istniejącą 
instalację. 
 
Tak, jest możliwość wykorzystania istniejącej instalacji sprężonego powietrza. 

 



6. W jaki sposób ma być odprowadzony pył spod ekonomizera? 
 

Pył ma być odprowadzany przy wykorzystaniu istniejącego systemu odpopielania.  
 

7. Pytanie dotyczy obiegu wodny ekonomizera: „Ze względu na zwiększone opory 
przepływu wody w wężownicach w stosunku do ekonomizera pojemnościowego 
konieczna będzie praca dwóch pomp obiegowych jednocześnie lub należy 
przewidzieć wymianę jednej z pomp na optymalną do nowych warunków 
eksploatacji. Prosimy o potwierdzenie jakie rozwiązanie ma przewidzieć oferta 
Wykonawcy? 

 

Wymagany jest montaż dwóch nowych pomp- WILO STRATOS MAXO 80/0,5-12 PN 10. 

 

 


