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Wierzawice, 01.04.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/03/03 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 3 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz 

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach 

Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod numerem 525919-

N-2019 w dniu 18.03.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto- Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów zawartych 

w harmonogramie realizacji poszczególnych etapów. 

   

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia zgodnie z zapisami §19 ust. 

1 pkt 1) umowy (załącznik nr 3 do siwz) i w przypadkach tam opisanych. 

 

 

Pytanie nr 2  

Prosimy o sprecyzowanie wymagań technicznych i materiałów dla urządzeń stacji uzdatniania 

wody gdyż zawarte w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i STWiOR nie są 

wystarczające do ich doboru. 

    

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający precyzuje wymagania techniczne i materiałowe dla urządzeń stacji uzdatniania 

wody: 

Zestaw pomp sieciowych 

 Zestaw pomp sieciowych powinien być kompletnie zautomatyzowanym urządzeniem  do 

dostawy wody. Jest wyposażony w 3 pompy o zmiennej prędkości, z systemem sterowania 

falownikiem zainstalowanym na każdej pompie, przetworniki ciśnienia oraz panel 

sterowniczy.  

 Kolektory wykonane ze stali nierdzewnej. Całość zamontowana jest na na ramie ze stali 

nierdzewnej z wibroizolatorami.  

 System sterowania  zaprojektowany w celu uzyskania maksymalnej sprawności 

energetycznej, jest w stanie komunikować się za pomocą Modbus z systemem BMS. 

 Zestaw wyposażony w wielostopniowe pompy pionowe. Elementy pomp stykające się z 

wodą wykonane ze stali nierdzewnej. Silniki standardowe o wysokim współczynniku 

sprawności zgodnie z IE3. 

 Konstrukcja pomp: 

 zbalansowane uszczelnienie mechaniczne, może być wymieniane bez konieczności 

demontażu pompy. 
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 łatwy demontaż zewnętrznego kołnierza dzięki specjalnej konfiguracji oprawy 

pierścienia uszczelniającego. 

 luźny i nieobciążony system do samonastawności pierścienia podlegającego zużyciu 

(technopolimer PPS wypełniony szkłem, wytrzymały na ciecze chemicznie korozyjne, 

mechanicznie agresywne i o wysokiej temperaturze). 

 zredukowany nacisk osiowy wirnika gwarantujący dłuższą eksploatację łożysk silnika 

standardowego (min. 17.500 godzin) 

 łożysko tulei pośredniej z wysoko wytrzymałościowego materiału (węglik 

wolframu/węglik krzemu) umożliwiającego dłuższy czas eksploatacji oraz 

wytrzymałość. 

Pompa płuczna 

 Jako pompę płuczną należy zastosować jednostopniową pompę odśrodkową wykonaną 

z tłoczonej stali nierdzewnej. Rozmiary i średnice króćców ssawnych i tłocznych cieczy są 

zgodne z normami EN 733 (dawne DIN 24255). Wymiary kołnierzy są zgodne z EN 1092-1.  

 Cechy konstrukcyjne: 

 Odśrodkowa pompa wirowa wykonana ze stali nierdzewnej z króćcem ssącym w osi 

pompy oraz promieniowo ustawionym króćcem tłocznym.  

 Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej  

 Konstrukcja Back pull-out (wirnik, wspornik i silnik można wyciągnąć bez odłączania 

korpusu pompy od rurociągu).  

 Wirnik zamknięty wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, spawany technologią 

laserową lub z odlewanej stali nierdzewnej AISI CF8M.  

 Uszczelnienie mechaniczne (ceramika / grafit / FPM) zgodne z EN 12756 (dawne DIN 

24960).  

 Połączenie silnik – pompa  bezpośrednie za pomocą wspornika mocującego, z 

wirnikiem mocowanym bezpośrednio na przedłużeniu wału silnika.  

Dmuchawa 

 Dmuchawa walcowa – w wersji kompletnej z dźwiękoszczelną pokrywą.  

 Jednostka sterowania jest wyposażona w przejrzysty wyświetlacz i solidne przyciski. 

Jasna struktura menu podkreśla prostotę obsługi systemu sterowania. Interfejs Ethernetu 

umożliwia dostęp do parametrów roboczych poprzez komunikację zintegrowanego serwera 

sieciowego z przeglądarką internetową. Możliwe opcje modułów transmisyjnych: Modbus-

RTU, Modbus/TCP, Profibus DP-VO, Device-Net i Profi-Net IO.  

Silnik napędowy 

 wysokowydajny silnik o wysokim współczynniku sprawności zgodnie z IE3 

 w standardzie trzy termistory PTC 

 zlokalizowany centralnie, łatwo dostępny punkt smarowania dla silników z łożyskami 

wymagającymi smarowania, umożliwiający szybką i bezpieczną konserwację 

Izolacja akustyczna 

 zoptymalizowane energetycznie zasysanie zimnego powietrza z otoczenia dla 

powietrza zasysanego przez dmuchawę oraz chłodzącego silnik z zewnątrz pokrywy 

akustycznej 

 efektywne tłumienie odgłosów maszyny dzięki grubościennej okładzinie z masywnej 

pianki oraz ekranom izolującym nad otworami dolotu i wylotu powietrza 

 redukcja pulsacji powietrza procesowego do bloku dmuchawy w szerokopasmowych 

tłumikach absorpcyjnych 

 nieznaczna pulsacja szczątkowa, skutkująca niskim poziomem emisji dźwiękowej w 

przyłączonym orurowaniu 

Przeniesienie mocy 

 wysoka sprawność 

 automatyczna regulacja naprężenia paska dla stałego dobrego przenoszenia mocy 

 osłona paska klinowego 

 urządzenie naprężające pasek działa przy jego wymianie także jako podnośnik silnika 

Sprężarka 

 Sprężarka śrubowa gotowa do pracy, całkowicie automatyczna, superwyciszona, z 

izolacją drgań, obudowa malowana proszkowo; max. temperatura otoczenie do +45°C.  

 Blok sprężarki jednostopniowy, z wtryskiem oleju dla uzyskania optymalnego chłodzenia 

wirników. Silnik klasy IE3, IP 54.  

 Filtr na ssaniu typu plaster miodu, pneumatyczne zawory ssania i odpowietrzający, 

separator oleju z 3-stopniowym systemem separacji; zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny 
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minimalnego ciśnienia, zawór termostatyczny i filtr oleju, kombinowana chłodnica 

oleju/sprężonego powietrza.  

 Szafka sterownicza IP 54; wentylacja szafki sterowniczej, automatyczny układ 

rozruchowy trójkąt-gwiazda; zabezpieczenie, transformator sterujący.  

 Kontrolki stanu pracy LED; wyświetlacz alfanumeryczny, miękka klawiatura z 

piktogramami; całkowicie automatyczny nadzór i regulacja. Interfejsy: Ethernet; 

dodatkowe, opcjonalne moduły komunikacyjne: Profibus DP, Modbus, Profinet i Devicenet. 

Gniazdo karty pamięci SD do rejestracji danych i aktualizacji. Czytnik RFID, serwer sieciowy.  

Szczegółowe cechy sprężarki: 

 niski poziom hałasu nie przekraczający 59dB wg normy ISO 2151 oraz ISO 9614-2 

 wydajność nie mniejsza niż 340l/min przy ciśnieniu tłoczenia 8bar odniesiona do 

normy ISO 1217:2009 annex C 

 moc silnika nie większa niż 2,2kW 

 współczynnik mocy specyficznej przy rzeczywistym poborze energii przez sprężarkę 

nie większy niż 7,69kW / m3/min dla ciśnienia 7bar dla części sprężającej 

 sterownik z możliwością zaplanowania harmonogramu pracy sprężarki 

 dostęp do sterownika sprężarki przez RFID 

 dostęp do danych sprężarki przez WEB serwer 

 sprawność silnika zgodna z  IE3 

 blok śrubowy własnej produkcji, nie dopuszcza się stosowania bloku śrubowego 

innego producenta 

 Sterownik i system monitoringu poprawności pracy sprężarki pozostający w ciągłym 

kontakcie z działem serwisu firmowego 

 Wszystkie systemy ostrzegawcze i bezpieczeństwa podłączone do sterownika 

wyposażonego w gniazdo kart pamięci SD umożliwiające archiwizacje danych pracy 

sprężarki 

 Serwis firmowy 

 możliwość nastawy dwóch ciśnień - automatyczne rolowanie dwóch sprężarek 

 zastosowany olej w sprężarce powinien być dopuszczony do kontaktu z żwynością 

Przepustnice 

 Przepustnice międzykołnierzowe z korpusami wykonanymi z żeliwa GG25..Dysk 

przepustnic wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4408. Uszczelnienie EPDM. 

Napędy do przepustnic 

 Do przypustnic automatycznych (tam gdzie to jest wymagane) należy zastosować napęd 

pneumatyczny dwustronnego działania posiadający skrzynkę wyłączników krańcowych. 

Odpowietrzniki 

 Zawory odpowietrzające na filtrach i aeratorach wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

 

Pytanie nr 3  

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie edytowalnej np. *ath. 

   

Odpowiedź nr 3  

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie edytowanym. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 


