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Zainteresowani Oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i montaż kompletnej instalacji do

dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu dO2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody

„Królewiecka” w Elblągu - siwz 360/634/207 7 z dnia 10.02.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu jw.

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie dawki dO2 w celu doboru wydajności generatora.

Odpowiedź:

Urządzenie dobrać dla dawki C102 = 0,5 mg/l, przy czym wielkość ta nie może zawierać się w

skrajnych zakresach pracy generatora (należy załączyć karty katalogowe z parametrami

technicznymi dobranego urządzenia).

Pytanie nr 2:

Ad. SIWZ pkt. IV. 3. „Zbiorniki reagentów powinny zostać dobrane przy uwzględnieniu

dopuszczalnej dawki dO2 (zgodnie z przepisami prawa) i maksymalnego przepływu wody.”

Polskie przepisy nie określają dopuszczalnej dawki dwutlenku chloru stosowanego do dezynfekcji

wody pitnej.

W związku z powyższym prosimy, aby zamawiający wskazał dawkę dO2, zgodnie z którą ma być

dobrana wydajność generatora i objętość zbiorników lub precyzyjnie określił wymagane dane

techniczne.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie nr 3:

Ad. SIWZ pkt. III. 6. : „lnstalację elektryczną 230V należy ułożyć z rozdzielni RGnn, przewidzieć

ewentualny montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem.”

Czy w związku z powyższym należy rozumieć, że Zamawiający nie doprowadzi zasilania 230V i

nie wykona szafki rozdzielczej z zabezpieczeniami do nowej instalacji wytwarzania dO2 i leży to w

gestii Wykonawcy?

Czy istniejące w pomieszczeniu chlorowni elektryczne szafki rozdzielcze (KZ NR 5) zostaną

zdemontowane czy będzie możliwość ich zaadoptowania na cele nowej instalacji wytwarzania

dO2?
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Prosimy o wskazanie na rzucie pomieszczeń lokalizacji istniejącej rozdzielni RGnn, z której

Wykonawca ma ewentualnie doprowadzić zasilanie.

Od powiedź:

Doprowadzenie zasilania 230V i wykonanie szafki rozdzielczej z zabezpieczeniami do nowej

instalacji wytwarzania dO2 leży to w gestii Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że istniejąca szafka elektryczna KZ NR 5 zostanie zdemontowana

(przeznaczona jest do likwidacji, jej wykorzystanie nie jest możliwe).

W pomieszczeniu chlorowni w rogu nad drzwiami przejściowymi znajduje się przepust do

pomieszczenia RG NN i przy nim Wykonawca zostawi zapas kabla zasilającego o długości 6 mb.

Zamawiający przełoży ten kabel do sąsiedniego pomieszczenia i podłączy do RG.

Pytanie nr 4:

Ad. SIWZ pkt. III. 4. „ Z uwagi na właściwości korozyjne odczynników chemicznych należy

zminimalizować stosowanie części metalowych.”

Reagenty stosowane w produkcji dwutlenku chloru (chloryn sodu 7,5% oraz kwas solny 9%) są
odczynnikami rozcieńczonymi w związku z tym ich stosowanie nie zagraża powstaniu atmosfery

„agresywnej” ani „korozyjnej” w pomieszczeniu, gdzie są przechowywane.

W związku z powyższym prosimy, aby Zamawiający precyzyjnie określił czy obudowa szafki

sterowniczej ma być wykonana z tworzywa czy stali malowanej proszkowo (lub emaliowanej)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na montaż szafki sterowniczej wykonanej z tworzywa lub stali

malowanej proszkowo.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający doprowadzi do pomieszczenia chlorowni sprężone powietrze do zasilania pomp

transferowych reagenty oraz zaworów pneumatycznych?

Jeżeli nie, to czy Wykonawca może włączyć się do istniejącej na hali filtrów instalacji sprężonego

powietrza czy wymagany jest montaż osobnej sprężarki na cele nowej instalacji?

Od powiedź:

Zamawiający wymaga oddzielnego zasilania sprężonego powietrza.

Mając na uwadze czas konieczny na przygotowanie i złożenie oferty informujemy, że

ustalamy nowy termin składania ofert - upływa on o godz. 10.00 w dniu 13.03.2017 r.
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