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Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacii uzdatniania wody SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo Elbląskie

o wydainości projektowei 250/500 m3/h

przetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2077 z dnia 04.09.2077 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu jw.
Pytanie nr 25:
Dot. kosztorys szczegółowy

W nawiązaniu do zapisów SIWZ rozdział 11 pkt. Uwaga zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość
załączenia do oferty kosztorysu opracowanego metodą uproszczoną wraz z zestawieniem robocizny,

materiałów i sprzętu (co znacznie zmniejszyłoby obszerność wszystkich ofert). Kosztorys szczegółowy

złożyłby natomiast Wykonawca, którego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą.

Od powiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dot. kosztorysu składanego z ofertą.

Pytanie nr 26:

Dot. pozwolenie wodno — prawne

W nawiązaniu do zapisów SIWZ rozdział 4 pkt. 4. 8) i wymogiem uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia

wodnoprawnego zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnego pozwolenia oraz dokumentacji

hydrologicznej dla ujęcia wody oraz decyzję zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne oraz decyzję
środowiskową.

Odpowiedź:

W załączeniu posiadane przez Zamawiającego dokumenty:
a) Decyzja Starosty Elbląskiego OŚROL.6341.10.4.2017.DW z dnia 28.04.2017 r.

b) Dokumentacja zasobowa ujęcia.

Pytanie nr 27:

W związku z koniecznością rozbudowy sterowników PLC w studniach głębinowych, prosimy o informację

jakie sterowniki PLC obecnie pracują w studniach. Prosimy również o informację jakie moduły CPU należy

zastosować w celu rozbudowy studni, bądź też informację w jakim zakresie nowe jednostki CPU na

studniach mają być kompatybilne ze sterownikami zabudowanymi w rozdzielniach SUW. Czy

kompatybilność sterowników ma polegać jedynie na możliwości komunikacji pomiędzy sterownikami czy też

może również na wymienności poszczególnych modułów sterowników pomiędzy sterownikami studni a
sterownikami SUW?

Odpowiedź:

Każda studnia głębinowa wyposażona jest w sterownik PLC GEFanuc VersaMax z CPU nr IC200CPUOO1.

Wykonawca zapewnieni komunikację pomiędzy sterownikami studni i sterownikami SUW wymieniając
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moduły CPU bądź całe sterowniki PLC studni (Zamawiający nie wymaga wymienności modułów pomiędzy

sterownikami PLC studni a sterownikami SUW).

Pytanie nr 28:

Proszę o podanie jakie grubości ścianek mają zostać zastosowane do orurowania ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Grubości ścianek rurociągów nierdzewnych winny zapewniać wytrzymałość co najmniej 7,5 ciśnienia

roboczego w rurociągach, jednak nie mogą być mniejsze niż 2,6 mm. Ponadto przedmiar określa w jakich

klasach ciśnień winny być dostarczone rurociągi (PNJO,PNJ6).

Pytanie nr 29:

Jaki gatunek stali należy zastosować do pompowni płucznej sieci, pompowni sieciowej, pomp płucznych?

Odpowiedź:

Co najmniej AISI 316.

Pytanie nr 30:

Czy wymagane jest przeprowadzenie badań radiologicznych spoin na wszystkich średnicach?

Odpowiedź:

Założono, że badane będą rurociągi o średnicach Dn300 i powyżej — zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 31:

Czy wymagane jest zaizolowanie rurociągów ze stali nierdzewnej matami samoprzylepnymi z pianki

neoprenowej?

Od powiedź:

Wymagane jest izolowanie rurociągów z pianki neoprenowej.

Pytanie nr 30:

Proszę o udostępnienie zestawienia ilościowego stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zestawienie materiałów jest zamieszczone w przedmiarze robót.
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