
f1
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ISO 9001

Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

„ a ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
telefon +48 55 23 07 105Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
f ÷4 55 23 07 103w E I b I ą g U VIII Wydział Gospodarcz” pod numerem KRS: 0000126018
e-mail epwik©epwik com p1Wysokość kapitału zakładowego: 108 794 000 PLN www http://www.epwik.com.pl

LUz. 36O/...f7cLJ2Ol7 Elbląg, dnia(6.02.2017r.

Zainteresowani Oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa
siwz 360/500/2017 z dnia 03.02.2017 r.
odpowiedzi na pytania 1—3 w piśmie 360/684/2017

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na kolejne pytania zadane w przetargu jw.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację w jakiej formie posiadają państwo dokumentację do audytowanych
budynków, oraz w związku z tym wjakiej formie planowane jest przekazanie jej przyszłemu
wykonawcy pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumentację budowlaną w formie papierowej dla obiektów: SUW
Królewiecka, SUW Malborska, Zbiornik Częstochowska, SPC nr J Modrzewina, SPC nr 2,3
Modrzewina, SPC nr 4 Krasny Las, szczątkową/niekompletną dla oczyszczalni ścieków.
Dla obiektów prowadzone są Książki obiektów budowlanych.
Dokumentacja jw. może być udostępniona do wglądu / sfotografowania na miejscu.

Pytanie nr 5:
Rodzaj nośnika energii Ilość z SIWZ Ilość z załącznika I
Olej opałowy 8.875 dm3 6.005 dm3
Ciepło 9.304,082 GJ 4.322,15 GJ
Skąd wynika różnica i która wartość jest prawdziwa?
Czy jeżeli wartością prawdziwą jest wartość wyższa, to zużycie proporcjonalnie przypada na
obiekty, w których już zostało wykazane? Jeżeli nie, to czy na jeszcze jakieś inne obiekty?
Odpowiedź:
1. Olej napędowy do celów grzewczych wykorzystywany jest do:

- ogrzewania SUW Malborska — L.p.57 i 58 w załączniku Ja - Wykaz PPE — zużycie 7 405 I
(prosimy o dokonanie korekty w tabeli);

- doraźnego dogrzewania SUW Królewiecka - L.p.59 i 60 w załączniku Ja - Wykaz PPE;
- pozostała ilość z 8 875 litrów wykorzystywana jest podczas bezwykopowej renowacji

kanałów do ogrzewania wody w celu termicznego utwardzenia wykładziny z rur.
2. Zużycie energii cieplnej — w pkt 2.3.c) siwz wprowadzamy korektę — powinno być ok.

4,5 tys. GJ. Jest to ilość szacunkowa — Zmawiający nie posiada aktualnie szczegółowych
informacji za rok 2016.
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Pytanie nr 6:
Czy posiadają Państwo dokumentację budowlaną (przekroje, rzuty, opisy budowlane) obiektów
objętych audytem umożliwiające określenie strat cieplnych obiektu? Jeśli tak, czy jest ona pełna,
czy tylko częściowa?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie nr 7:
Czy budynki były w ostatnich latach objęte audytami oraz inwentaryzacjami budowlanymi oraz
inwentaryzacjami urządzeń? Czy dokumenty te będą udostępnione na etapie realizacji zadania?
Odpowiedź:
Nie, nie były przeprowadzane takie audyty oraz inwentaryzacje

Pytanie nr 8:
Czy posiadają Państwo wykaz urządzeń energochłonnych takich, jak: pompy, silniki, itd. dużej
mocy (odbiorniki energii elektrycznej i cieplnej) w podziale na poszczególne lokalizacje wraz
z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR)?
Odpowiedź:
Nie posiadamy takiego wykazu. Wykaz może zostać sporządzony na etapie wykonywania
zamówienia. Posiadane DTR zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy.

Pytanie nr 9:
Czy mają Państwo w planach przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej?
Czy dane na ten temat zostaną udostępnione?
Odpowiedź:
Zamawiający jest na etapie opracowania dokumentacji modernizacji Oczyszczalni Ścieków
ul. Mazurskiej 47 w Elblągu. Wybranemu wykonawcy zostaną udostępnione informacje na temat
przedsięwzięcia.
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