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 METROLOG Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 

64-700 Czarnków 

 

Poniżej odpowiadamy na zadane przez Państwa pytania dotyczące postępowania pn.: „Projekt budowy kotłowni 

gazowej o mocy 8 MW w paliwie w Skarżysku-Kamiennej” 

1. Czy działka nr 66/7 przewidziana pod zabudowę kotłowni gazowej jest własnością Inwestora, albo czy Inwestor 

posiada prawo do dysponowania niniejszą nieruchomością na cele budowlane? – Działka 66/7 jest własnością 

Inwestora. 

2. Czy planowane przyłącza na potrzeby kotłowni wod-kan, gaz, elektryczne będą bezpośrednio włączone do sieci 

zewnętrznych gestorów mediów, czy do wewnątrzzakładowych sieci należących do Inwestora? Czy Inwestor 

posiada Warunki Techniczne włączenia bądź Zapewnienia Dostawy Mediów, jeśli tak to prosimy o 

udostępnienie – Przyłącza planowane na potrzeby kotłowni będą włączone do wewnątrzzakładowych sieci 

należących do Spółki powiązanej kapitałowo z Inwestorem. Inwestor nie posiada Warunków Technicznych 

włączenia. 

3. Czy Inwestor jest w posiadaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy bądź o nią wystąpił albo czy dla przedmiotowej 

działki jest sporządzony obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? – Inwestor nie 

posiada Decyzji o Warunkach Zabudowy ani o nią nie występował. Dla przedmiotowej działki nie ma 

sporządzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Czy Inwestor dysponuje aktualną dokumentacją badań geotechnicznych w miejscu lokalizacji planowanego 

budynku kotłowni? Jeśli nie, to czy dokumentacja będzie wykonana przez Inwestora czy też ma być objęta 

zakresem prac Wykonawcy projektu? – Inwestor nie posiada dokumentacji badań geotechnicznych. 

Wykonanie ich będzie w gestii Wykonawcy zadania. 

5. Czy na działce nr 66/7 istnieją aktualnie zabudowania? Czy przewidziano ich ewentualną rozbiórkę? – Na 

działce 66/7 znajduje się budynek elektrociepłowni (obrys zaznaczony na mapce załączonej do SIWZ). Nie 

przewiduje się rozbiórki. 

6. Czy na działce nr 66/7 istnieją aktualnie drzewa lub roślinność wymagająca zgody urzędowej na usunięcie? – 

Na działce 66/7 nie ma drzew ani żadnej roślinności. 

7. Czy Inwestor dysponuje mapą zasadniczą w skali 1:500 terenu inwestycji i przyległych działek? Jeśli tak to 

prosimy o udostępnienie. – Inwestor nie dysponuje mapą zasadniczą. Uzyskanie takiej mapy należy do 

Wykonawcy. 

8. Czy istnieje projekt zagospodarowania przestrzennego (drogi, place manewrowe, chodniki) dla istniejącej 

elektrociepłowni, zgodnie z pkt. III SiWZ? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie –  Projekt udostępniamy w 

załączeniu. 

9. Czy dla planowanego przedsięwzięcia została wykonana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i czy Inwestor 

dysponuje decyzją administracyjną o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego konieczności uzyskania 

decyzji środowiskowej? – Dla planowanego przedsięwzięcia nie została wykonana Karta Informacyjna 

Przedsięwzięcia. Inwestor nie dysponuje decyzją administracyjną o odmowie wszczęcia postępowania 
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dotyczącego konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Uzyskanie wszelkich informacji w tym temacie 

należy do wykonawcy projektu. 

10. Czy Inwestor dysponuje wiedzą o ewentualnych obszarach objętych ochroną (natura 2000 itp.), dla których 

realizacja planowanego przedsięwzięcia mogłaby skutkować koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej? – 

Inwestor nie dysponuje taką wiedzą. 

11. Czy w sąsiedztwie działki przewidzianej na zabudowę kotłowni istnieją tereny chronione akustycznie 

(zabudowa jedno i wielorodzinna), jeśli tak to w jakiej odległości od granicy działki? – Inwestor nie dysponuje 

taką wiedzą. 

12. Czy teren Inwestycji objęty jest zagrożeniem wystąpienia szkód górniczych? – Teren inwestycji nie jest objęty 

zagrożeniem wystąpienia szkód górniczych 

13. Prosimy o udostępnienia schematu istniejącej elektrociepłowni zgodnie z pkt.III SiWZ – Schemat ten zostanie 

udostępniony po podpisaniu Umowy, w trakcie projektowania 

14. Czy Inwestor posiada warunki techniczne podłączenia nowoprojektowanej kotłowni do sieci cieplnej lub 

istniejącej elektrociepłowni, z których będą wynikały szczegółowe parametry techniczne i planowane miejsce 

włączenia? Prosimy o podanie szacunkowej odległości miejsca włączenia od nowoprojektowanej kotłowni – 

Inwestor nie posiada warunków technicznych podłączenia nowoprojektowanej kotłowni do sieci cieplnej. 

Miejsce włączenia do uzgodnienia, po propozycji projektanta. 

15. Czy bilans mocy kotłowni podany na poziomie 7,0MW stanowi wartość wyjściową do projektu? – Tak, bilans 

mocy 7 MW stanowi wartość wyjściową do projektu. 

 

16. Czy Inwestor dopuszcza więcej niż jedną jednostkę kotłową w budynku kotłowni? – Do uzgodnienia, po 

propozycji projektanta. 

17. Jaka jest podstawa obciążenia cieplnego dla kotłowni w okresie letnim? – W okresie letnim kotłownia może 

pracować z maksymalną mocą 5 MW. 

18. Czy projektowany kocioł ma być wyposażony w ekonomizer? - Do uzgodnienia, po propozycji projektanta. 

19. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie niezależnych układów pompowych dla współpracy szeregowej i 

równoległej z istniejącą elektrociepłownią? – Tak, (pkt. III SIWZ)  

 

20. Czy uzupełnianie wody i stabilizacja ciśnień odbywać się ma z istniejącego systemu elektrociepłowni? – Tak, 

uzupełnianie wody oraz stabilizacja ciśnień ma odbywać się z istniejącego systemu. 

21. Według zapisów SiWZ budynek kotłowni ma zostać wykonany w konstrukcji lekkiej. Co inwestor rozumie pod 

pojęciem „konstrukcji lekkiej”? Jaki rodzaj konstrukcji budynku preferowany jest przez Inwestora? – Budynek 

powinien być wykonany w technologii generującej jak najmniejsze koszty, ale jednocześnie spełniającej 

wszelkie wymagania pod względem BHP ppoż oraz akustyki. 

 

22. Czy Inwestor wymaga odbycia wizji lokalnej na terenie przed złożeniem oferty? – Przeprowadzenie wizji 

lokalnej lub jej brak należy do odpowiedzialności Wykonawcy (pkt. IV, ppkt.11 SIWZ). 

 

23. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za etapowe wykonanie prac? – Zgodnie z pkt VI ppkt. 2 

SIWZ, będzie ryczałtowe wynagrodzenie płatne po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy. Jeśli jednak 

Wykonawca zaproponuje i przedstawi w ofercie inny sposób płatności, będzie on przeanalizowany podczas 

wyboru oferty przez Inwestora. 
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