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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. II zmian SIWZ - w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na 
modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2." (filtry workowe) 

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego 
"zgodnie z ust 3 wprowadza następujące zmiany SIWZ: 

Załącznik Nr2 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy, zmiana zapisu pkt4.3 
Obecny zapis 
4.3. Transport pyłów 

1) Wykona kompletną instalację transportu pyłów spod filtra workowego i odpylaczy wstępnych do odżużlaczy 
KW2. Zamawiający wymaga zastosowania przenośników zgrzebłowo rurowych z cięgnem łańcuchowym lub 
linowym. 

2) Wykonać dwa oddzielne ciągi przenośników do prawego i lewego odżużlacza 
3) Napędy przenośników wyposażyć w układy falownikowe 
4) Przenośniki pyłów zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową 
5) Miejsca przesypu (wysypu) pyłów wyposażyć w okna rewizyjne z drzwiczkami zapewniającymi łatwe otwieranie 

i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności 
6) Usytuowanie przenośników musi uwzględniać prawidłowy dostęp do wymiany zużytych (uszkodzonych) 

elementów przenośnika, bez konieczności demontażu całego przenośnika. 

Zapis po zmianie 
4.3. Transport pyłów 

1) Wykona kompletną instalację transportu pyłów spod filtra workowego i odpylaczy wstępnych do odżużlaczy 
KW2. 

2) Wykonać dwa oddzielne ciągi przenośników do prawego i lewego odżużlacza 
3) Dopuszcza się zastosowanie jednego ciągu przenośników w przypadku zastosowania przenośników zgrzebłowo 

rurowych z cięgnem łańcuchowym lub linowym ze zwilżaniem pyłu i ich zrzutem na istniejący taśmociąg. Układ 
zwilżający musi być profesjonalnie wykonany, sprawdzony w eksploatacji, z referencjami od użytkowników 
kotłów rusztowych węglowych 

4) Napędy przenośników wyposażyć w układy falownikowe 
5) Przenośniki pyłów zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową 
6) Miejsca przesypu (wysypu) pyłów wyposażyć w okna rewizyjne z drzwiczkami zapewniającymi łatwe otwieranie 

i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności 
7) Usytuowanie przenośników musi uwzględniać prawidłowy dostęp do wymiany zużytych (uszkodzonych) 

elementów przenośnika, bez konieczności demontażu całego przenośnika 

Z poważaniem 
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