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Dostawcy, którzy pobrali SIWZ  

na dostawę pieca kremacyjnego 

 
Wg rozdzielnika 

 
 
 
 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami, tj Dz.U. nr 223  

z 2007r., poz.1655), Cmentarz Komunalny w Częstochowie w załączeniu przekazuje 

odpowiedzi na pytania wystosowane przez dostawców. 

 
 
 
 
 

Jarosław Wydmuch 
Dyrektor CK 
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Załącznik do pisma CK 340-3/08 

 
 
Pyt.1. Proszę o informację na temat techniki wykonania fundamentów budynku i innych 
urządzeń kremacyjnych zainstalowanych w krematorium, z podaniem dopuszczalnych 
obciąŜeń? 

 
Odp. Fundament budynku nie ma nic wspólnego z technologią zainstalowania urządzenia 
kremacyjnego oraz nie ma to wpływu na sposób sformułowania oferty przetargowej. Nowe 
urządzenie kremacyjne musi posiadać samodzielny fundament, który będzie nie zaleŜny od 
elementów istniejącego pieca, między innymi od kanału odlotowego spalin. 
 
 
Pyt.2. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia co do kształtu, udźwigu lub innych 
funkcjonalności urządzenia wprowadzającego, czy jego gabaryty są jakoś ograniczone? 

 
Odp. Urządzenie wprowadzające musi odpowiadać wymaganiom z pkt.2 Załącznik nr 1 do 
SWIZ – Warunki techniczne, jakie powinien spełniać piec kremacyjny wraz urządzeniami 
pomocniczymi. Nie ma określonych gabarytów urządzenia wprowadzającego. 
 
 
Pyt.3. Parametry urny technicznej? 

 
Odp. Pytanie o urnę jest niezrozumiałe, poniewaŜ parametry urny technicznej urządzenia 
kremacyjnego znane są oferentowi.  
Dopuszczamy jedynie moŜliwość nie dostarczania urządzenia rozdrabniającego, jeŜeli urna 
techniczna pieca oferowanego będzie kompatybilna z istniejącym urządzeniem, co jest do 
stwierdzenia tylko podczas wizyty w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
Pyt.4. Niejasno dla nas zostały określone wymogi wynikające z konieczności zachowania 
maksymalnego stęŜenia substancji szkodliwych. Podane natęŜenie przepływu dla pkt. a) 
i b) są takie same, a róŜnica wysokości emitora wynosi 3,5m co wydaje się sprzeczne -  
w związku z tym prosimy o przesłanie dokładnych parametrów emitora, wymogów co do 
emisji szkodliwych substancji, elektroniczną kopię opracowania wpływu i oddziaływania 
na środowisko, oraz oczekiwania co do wyniku badania emisji spalin jakie mają być 
przez nas przeprowadzone. JeŜeli mamy wziąć na siebie odpowiedzialność za badania  
i akceptacje to wymogi takich badań lub akceptacji muszą zostać określone w przetargu. 

 
Odp. Załącznik nr 1 do SWIZ – Warunki techniczne, jakie powinien spełniać piec kremacyjny 
wraz urządzeniami pomocniczymi w pkt.5  

• ppkt.a – oznacza dopięcie nowego kanału do istniejącego emitora i jego wydłuŜenie do 
wysokości 9,5 m, i montaŜu emitora z wentylatorem wyciągowym  
o natęŜeniu przepływu min 3 000 m3/h 

• natomiast ppkt.b – oznacza pozostawienie obecnej wysokości emitora, 
uruchomienie nowego kanału w istniejącym kominie i zainstalowanie dla kaŜdego z 
kanałów wentylatora wyciągowego o natęŜeniu min. 3 000 m3/h. 

Nie posiadamy elektronicznej kopii wpływu i oddziaływania na środowisko. Przeprowadzone 
przez Dostawcę badania emisji spalin muszą spełniać wymogi  Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu / Dz. U nr 1/2003, poz. 12 załącznik nr 1/. 
 
 
Pyt.5. Czy jest określona kubatura maksymalna pieca?  

 
Odp. Nie określamy kubatury maksymalnej pieca.  
W załączniku nr 1 do SWIZ – Warunki techniczne, jakie powinien spełniać piec kremacyjny 
wraz urządzeniami pomocniczymi w pkt.3 określona jest powierzchnia zabudowy pieca, która 
nie powinna przekroczyć 10 m2 oraz w pkt. 6 określone są parametry pomieszczenia, w 
którym ma być montowany piec. 
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Pyt. 6. Ze względu na to, Ŝe nie zostało to określone w specyfikacji, chcielibyśmy 
potwierdzić czy zainteresowani są państwo urządzeniem nisko wydajnościowym? 

 
Odp. Nie jesteśmy zainteresowani urządzeniem nisko wydajnościowym.  
Wydajność oferowanego urządzenia musi wynosić co najmniej 6 kremacji na dobę. 
  
 
Pyt. 7. Specyfikacja nie zawiera wyczerpującej informacji na temat płacenia przez 
Zamawiającego za urządzenie - proszę o sprecyzowanie tej kwestii i przesłanie kopii 
Uchwały nr 247/XXII/2008 z dnia 10 stycznia 2008 z załącznik nr 3.  

 
Odp. W umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ zostały określone terminy płatności 
regulowane w trzech ratach. Wartość maksymalna poszczególnych rat określona jest  
w załączniku nr 3 Uchwały nr 247/XXII/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku.  
PowyŜsza uchwała dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy 
/www.czestochowa.pl/. 
 
 
 

Jarosław Wydmuch 
Dyrektor CK 


