
 

NT/26/15/2016         Dębica, 20.06.2016r. 

ZAPYTANIA nr 2 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

 Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż 
w postępowaniu na: „Wykonanie, dostawę i montaż przenośników taśmowych do transportu żużla w 
kotłowni K-15 MPEC Sp. z o.o.”  od Wykonawcy wpłynęły pytania do treści SIWZ.  
  
Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej. 
 
Pytanie 1: W zapytaniu nie ma mowy o osłonach klimatycznych górnej taśmy. Pytanie czy mają 

być i na jakiej długości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania osłon klimatycznych 
Pytanie 2: W przypadku zastosowania osłon klimatycznych górnej taśmy rozumiem, że  

wyklucza się zastosowanie bocznych osłon siatkowych po obu stronach przenośnika. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zastosowane osłony uniemożliwiały kontakt 
pracowników z ruchomymi elementami 

Pytanie 3: Odnośnie skrobaków zewnętrznych taśmy ( mają być standardowe gumowe 
listwowe czy profesjonalne z końcówką z węglika spiekanego) 

Odpowiedź: Skrobaki zewnętrznych taśm mają być standardowe gumowe 
Pytanie 4: Napędy przystosowane do współpracy z falownikiem ( falowniki wmontowane w 

przekładni czy dostarczone osobno do zamontowania w szafce) 

Odpowiedź: Napęd ma być dostarczony osobno do zamontowania w szafce 
Pytanie 5: Kolejne pytanie czy krążniki dolne maja być gładkie czy gumowe tarczowe. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania krążników  gładkich 
 

 
 
 
 

Główny Inżynier 
Kociołek Grzegorz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wykaz wykonanych dostaw i montażu urządzeń -zał. nr 3 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TP.26.15.2016 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

 
WYKONAWCA: 
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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 
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UWAGA  - Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokument  potwierdzający,  że dostawa i 
montaż zostały prawidłowo ukończone. 
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5 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 

 


