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Leszno, dnia 28 maja 2010 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1
Dot: Przetargu nieograniczonego na „Bazę danych dotyczącą niskiej emisji na
terenie Miasta Leszna”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm. ) Zamawiający – Miasto Leszno informuje, Ŝe w w/w
postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi.

1. Celem projektu jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta
Leszna i opracowanie szczegółowej bazy danych, która określi priorytety działań
naprawczych, w celu poprawy stanu czystości powietrza w mieście, niezbędnych
do zrealizowania do końca 2015 t., wynikających z przyjętego uchwałą nr
XXXIII/453/09 z dnia 30 marca 2009 r. przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego „Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w
województwie wielkopolskim”. Działania zaproponowane w programie mają na
celu poprawę jakości powietrza w zakresie obniŜenia stęŜeń pyłu zawieszonego
PM10. Czy inwentaryzacja emisji ma obejmować tylko pył zawieszony PM10 ?
Inwentaryzacja ma obejmować źródła emisji pyłu PM10, które są jednocześnie
źródłami emisji innych substancji, wprowadzanych do powietrza w wyniku procesu
spalania paliw. Mając zinwentaryzowane źródła emisji oraz informacje o rodzaju
spalanego w nich paliwa – program komputerowy stworzony na potrzeby bazy,
powinien po wprowadzeniu odpowiednich danych, umoŜliwić obliczenie emisji przede
wszystkim pyłu zawieszonego PM10 . Oczekuje się, aby była równieŜ moŜliwość
obliczenia efektu ekologicznego w zakresie tej substancji, osiągniętego w wyniku
zrealizowanych działań naprawczych, do których Miasto Leszno jest zobligowane
przyjętym uchwałą Nr XXXIII/453/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
30 marca 2009 r. - Programem Ochrony Powietrza dla strefy - miasto Leszno
w województwie wielkopolskim.”
2. Wg pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 3 SIWZ, ppkt 1)Przedmiot
zamówienia obejmuje inwentaryzację obszarową niskiej emisji pochodzącej z
zabudowy jednorodzinnej oraz inwentaryzację źródeł grzewczych w zasobach
Miejskiego Zakładu Budynków komunalnych w Lesznie. W ppk. 2) wskazano
natomiast, iŜ przedmiot zamówienia ma obejmować charakterystykę niskiej
emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Leszna pochodzącej z :
a) emisji niskiej obszarowej z terenów zabudowy jednorodzinnej,
b) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,

c) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez
miasto Leszno,
d) indywidualnych źródeł ciepła w innych budynkach (handel, usługi,
obiekty uŜyteczności publicznej),
W ppk 1) nie wskazano do inwentaryzacji niskiej emisji pochodzącej ze źródeł
wymienionych w ppk. b) i d). Czy charakterystyka niskiej emisji pochodzącej ze
źródeł wymienionych w ppk, b) i d) ma zostać wykonana na podstawie
dostępnych danych literaturowych lub danych będących w posiadaniu
Zamawiającego ?
Pkt. b)
Większość budynków wielorodzinnych w mieście, szczególnie tych połoŜonych
w centrum miasta, jest administrowana przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych
w Lesznie. Jednostka jak wyŜej posiada pełną wiedzę i dane na temat źródeł
grzewczych w zarządzanych przez siebie obiektach. Zakłada się, Ŝe współpraca
opracowującego Bazę Danych z podmiotem jak wyŜej, znacznie ułatwi
przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł emisji w budynkach wielorodzinnych
w Lesznie.

Pkt. d)
Przeprowadzenie sposobu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w innych
budynkach (handel, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej) pozostawia się inwencji
jednostki, która sporządzać będzie Bazę Danych. Pomocną w tym zakresie moŜe być
np. wizja w terenie, ankietyzacja, dane uzyskane od Zamawiającego, MZBK itp.

3.

W SIWZ określono, Ŝe naleŜy wskazać rejony miasta, z których emisja niska ma
największy wpływ na stan jakości powietrza w punkcie pomiarowym przy ul.
Paderewskiego. Aby dokonać wskazania rejonów miasta, które mają największy
udział w tym punkcie pomiarowym naleŜałoby wykonać modelowanie
matematycznego rozkładu stęŜeń, aby ocenić udział danego rejonu w stęŜeniu
pyłu PM10 w punkcie pomiarowym. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie
modelowania matematycznego i rozkładu stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 za
ostatni rok ?
Przewiduje się wykonanie modelowania matematycznego i rozkładu stęŜeń pyłu
zawieszonego PM10 w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, czyli o dane
aktualne, a nie te z 2006 roku. Ponadto oczekuje się, aby opracowany program
komputerowy umoŜliwiał obsługującemu Bazę Danych wprowadzanie w latach
późniejszych zmian w zakresie emisji, które nastąpią w związku ze zrealizowanymi
działaniami naprawczymi (np. wymianą źródeł węglowych na gazowe).

4.

Czy tworzona baza danych zakłada jakiś format wymiany danych z bazą
danych Wojewódzkiego Katastru Emisji znajdującą się w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego stworzoną na potrzeby
Programu Ochrony Powietrza i pracującą w środowisku MS SQL ?
Specyfikacja nie przewiduje wymiany danych z bazą Wojewódzkiego Katastru Emisji
znajdującą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

stworzoną na potrzeby Programu Ochrony Powietrza i pracującą w środowisku
MS SQL.
Tym niemniej wskazane byłoby, aby zebrane dane dotyczące niskiej emisji w mieście
Lesznie pozwalały na zasilanie bazy danych Wojewódzkiego Katastru Emisji
w Poznaniu.

