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       ZP.271. 10.2017                                                                                        Ostróda, 1.08.2017                                          

        

 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

                                                                                  

 

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

,,Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda   poprzez 

modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji 

uzdatniania wody w m. Szyldak” 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 

1. Umowa § 5 ust. 6 – czy zamawiający dopuści w przypadkach nagłych (np. nagła choroba, 

śmierć) tymczasowo, tj. do czasu wydania formalnej zgody na zmianę osoby, o której mowa w 

ust. 3 tego paragrafu, osobę wskazaną przez wykonawcę, tak żeby z powody nagłego przypadku 

wykonawca nie uchybił terminom realizacji umowy? 

Odpowiedź: Tak 

2. Umowa § 8 ust. 2 – proszę wskazać maksymalny czas oczekiwania przez wykonawcę na 

dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Odpowiedź: Maksymalny czas 3 dni.  

3. Umowa § 8 ust. 8 w zw. z par. 4 ust. 2 – proszę o wyjaśnienie rozbieżności zachodzących 

między tymi dwoma postanowieniami w kontekście daty wykonania przez wykonawcę 

zobowiązania umownego polegającego na realizacji przedmiotu umowy. Czy datą wykonania 

zobowiązania umownego jest data zgłoszenia robót do odbioru końcowego czy data dokonania 
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odbioru? Ma to istotne znaczenia w kontekście zasadności naliczania kar umownych. Par. 4 ust. 

2 wskazuje na obowiązek zakończenia i zgłoszenia robót do odbioru w terminach tam 

wskazanych, natomiast par. 8 ust. 8 stanowi, że zakończenie to nastąpi z chwilą odbioru, na 

dokonanie którego zamawiający ma aż 14 dni. Czy w sytuacji gdy wykonawca zgłosi gotowość 

robót do odbioru w terminie określonym w par. 4 ust. 2, a zamawiający dokona odbioru 14 dni po 

tym zdarzeniu, powstanie po stronie wykonawcy opóźnienie lub zwłoka? 

Odpowiedź: § 4 ust 2 określa termin zakończenia umowy. Jeżeli komisja odbiorowa wykonująca 

czynności w terminach określonych w  § 8  stwierdzi brak usterek, wtedy terminem spełnienia 

zobowiązań jest termin określony w  § 4 ust 2 i od tego  terminu będzie liczony okres gwarancji. 

Natomiast jeżeli wystąpią usterki będą miały zastosowanie przepisy  § 11 liczone od terminu 

określonego w § 4 ust 2 do terminu, który stwierdzi zgodnie z § 8  ust 8 komisja odbiorowa.  

4. Umowa § 9 ust. 2 – proszę o wskazanie powodów określenia w umowie dwóch okresów 

gwarancji i który okres obejmuje które roboty i materiały, względnie o wskazanie jednego terminu 

rozpoczęcia okresu gwarancji. 

Odpowiedź: W związku z tym ,że umowa obejmuje dwa niezależne etapy, stąd w umowie 

określono dwa okresy gwarancyjne. Pierwszy okres gwarancyjny liczony od terminów 

określonych w § 4 ust 2 pkt 1, dotyczący etapu I, natomiast drugi okres gwarancyjny  liczony od 

terminów określonych w § 4 ust 2 pkt 2, dotyczący etapu II.  

5. Umowa § 10 ust. 6 – czy Zamawiający, w przypadku określonym w tym postanowieniu, 

zobowiąże się odkupić od Wykonawcy niewykorzystane materiały, które wykonawca nabył w celu 

wykorzystania do realizacji umowy i których Wykonawca nie jest w stanie wykorzystać w innym 

celu, za cenę ich nabycia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odkupienia od Wykonawcy niewykorzystanych 

materiałów.  

6. Umowa § 11 ust. 1 pkt 1 – proszę o wyjaśnienie czy podstawą obliczenia kary umownej jest 

wynagrodzenie w kwocie brutto czy netto oraz czy w postanowieniu tym chodzi o zwłokę 

względem terminu zakończenia tylko drugiego etapu czy również pierwszego etapu? 

Odpowiedź: podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie w kwocie brutto. Chodzi o 

zwłokę względem obu etapów.  

7. Umowa § 11 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 - proszę o wyjaśnienie czy podstawą obliczenia kary umownej 

jest wynagrodzenie w kwocie brutto czy netto? 

Odpowiedź: podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie w kwocie brutto 

8. Umowa § 11 ust. 2 i 3 - proszę o wyjaśnienie czy podstawą obliczenia kary umownej jest 

wynagrodzenie w kwocie brutto czy netto? 

Odpowiedź: podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie w kwocie brutto . 
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9. Umowa § 11 ust. 5 – czy Zamawiający będzie informował Wykonawcę o naliczeniu kary 

umownej przed jej potrąceniem? 

Odpowiedź: Tak. 

10. Umowa § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a – proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji z powodu przedłużającej się 

procedury wyboru wykonawcy wynikającej z przyczyn zależnych od Zamawiającego? Skoro 

przyczyny niezależne od Zamawiającego będą podstawą zmiany terminu to tym bardziej 

podstawą zmiany terminu powinny być przyczyny zależnego od Zamawiającego. Czy w takim 

razie Zamawiający zmieni projekt umowy w ten sposób, żeby również w przypadku przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, które wydłużyłyby procedurę wyboru wykonawcy zmianie mógł 

ulec termin realizacji umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przyczyn zależnych od niego, które powodowałyby 

konieczność zmiany  terminu wykonania umowy.  

11. Umowa § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d w zw. z par. 5 ust. 7 – proszę o wyjaśnienie rozbieżności między 

tymi postanowieniami w kontekście tego czy zmiana osób, o których mowa w par. 5 ust. 3 

pociąga za sobą konieczność zmiany umowy. 

Odpowiedź: Przypadku zmiany osób wnioskowanej przez Wykonawcę zgodnie z § 5 ust 3, 

zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności aneksowania umowy, natomiast zmiana osób na 

wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują 

należycie swoich obowiązków wymagają aneksu do umowy.  

12. W poz. 35 przedmiaru dotyczącego robót budowlanych jest strop podwieszany z paneli PCV, a 
wg dokumentacji technicznej pkt 6.3.7 jest pokrycie stropu blachą trapezową białą T-6 gr. 0,5 
mm na stelażu aluminiowym. Prosimy o wyjaśnienie co przyjąć w wycenie. 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć blachą trapezową białą T-6 gr. 0,5 mm na stelażu 
aluminiowym. 
 

13. Prosimy o udostępnienie załączników w formie edytowalnej, które należy złożyć w ofercie. 
Odpowiedź: udostępniono  
 

14. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania przepustnic z napędem 
pneumatycznym potrzebnych do prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 
12,13,14) 
Odpowiedź:  
Przepustnica pneumatyczna wg poniższego opisu:   
typ obudowy: międzykołnierzowa, PN 10/16 
długość zabudowy wg EN 558-1, rząd 20 (DIN 3202 K1) 
do zabudowy pomiędzy kołnierze wg EN 1092-1, PN 6/10/16 
ciśnienie pracy: do 10 bar; temperatura pracy: -20/+95°C 
obudowa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG40), epoksydowana  
dysk: stal szlachetna AISI 316 
uszczelka: EPDM 
napęd: pneumatyczny dwustronnego działania 
ciśnienie powietrza sterującego: 6 bar 
włącznie z: 
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+ 5/2-dróżnym zaworem sterującym 24VDC + 2 szt. dławik/tłumik 
+ skrzynką mikrowyłączników krańcowych LAMBDA 
Napęd pneumatyczny opis: 
Dane techniczne 
- Wskaźnik: 
Wskaźnik położenia z NAMUR jest wygodny dla montażu akcesoriów takich, jak skrzynka 
wyłączników krańcowych, pozycjoner itp. 
- Koło zębate trzpieniowe: 
Koło zębate trzpieniowe cechuje się wysoką dokładnością i zdolnością do scalania, jest 
wykonane ze stali stopowej niklowej i jest całkowicie zgodne z ostatnimi normami ISO5211, 
DIN3337 oraz NAMUR. Wymiary mogą być dostosowywane do potrzeb i dostępne jest też 
wykonanie materiałowe ze stali nierdzewnej. 
- Korpus siłownika: 
Stop aluminium ASTM6005. Korpus jest obrabiany, anodyzowany na twardo; dla bardzo 
agresywnych środowisk może być powlekany PTFE (teflonem) albo niklem. 
- Kołpaki boczne: 
Aluminium odlewane ciśnieniowo, pokryte poliestrem proszkowym epoksydowym lub PTFE 
(teflonem) / niklem dla wysoce agresywnych środowisk. 
- Tłoki: 
Tłoki z podwójnymi zębatkami są wykonane z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Symetryczne 
położenie montażowe charakteryzuje się wysoką żywotnością liczona w cyklach i szybkim 
odwracaniem obrotów ruchowych poprzez proste odwracanie tłoków. 
- Regulacja skoku: 
Dwie niezależne śruby regulacyjne zewnętrznego ogranicznika skoku mogą regulować w łatwy 
sposób w zakresie + 5o dla obu kierunków, otwierania i zamykania; opcjonalnie, dostępna jest też 
dokładna regulacja położenia granicznego pełnej skali, 0-90o. 
- Sprężyny o wysokich parametrach: 
Wstępnie obciążone sprężyny powlekane są wykonane z materiału o wysokiej jakości dla 
zapewnienia odporności na korozję i dłuższej żywotności liczonej w cyklach; można je 
demontować w sposób bezpieczny i wygodny, spełniając różne wymagania odnośnie momentu 
obrotowego, poprzez zmianę ilości sprężyn. 
- Łożyska i prowadniki: 
Są wykonane z materiału ze związku o wysokiej żywotności i niskim tarciu, aby nie dopuścić do 
bezpośredniego styku pomiędzy metalami. Konserwacja i wymiana są operacjami łatwymi i 
wygodnymi. 
- O-ringi: 
O-ringi z kauczuku NBR ((butadienowo-akrylo)nitrylowego) zapewniają bezusterkowe działanie w 
standardowych zakresach temperatury. Dla zastosowań wysokotemperaturowych i 
niskotemperaturowych, uszczelnienia vi tonowe i silikonowe są dostępne opcjonalnie. 
5/2 drożny zawór sterujący 24VDC opis: 
Zawory elektromagnetyczne z przyłączem typu NAMUR przeznaczone są do bezpośredniego 
montażu na obrotowych siłownikach pneumatycznych. 
Dane techniczne: 
∗ Do bezpośredniego montażu na siłownikach z przyłączem typu NAMUR 
∗ Łatwa zamiana pomiędzy 3 / 2 i 5 / 2 drożnym układem (DA lub SR) poprzez zastąpienie 
pozycji o-ring 
∗ Zamykany ręcznej 
∗ Standardowa ochrona IP65 pojedyncza cewka (sprężyna powrotna) 
∗ Opcjonalne wyposażenie, 
∗ zdublowana budowa cewki 
∗ EEx m II T5 przeciwwybuchowa cewka 
Skrzynka Lambda opis: 
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Moduł mikrowyłączników przetwarza pozycje krańcowe lub pozycje pośrednie napędów na 
sygnały elektryczne. Mikrowyłącznik w obudowie jest stosowany przede wszystkim wówczas, gdy 
napięcie robocze nie jest określane przez dokładne specyfikacje. Dzięki swej zwartej budowie 
mikrowyłącznik nadaje się idealnie do wbudowania do obudowy. Dzięki wykonaniu w postaci 
bezpotencjałowego zestyku przełączanego, użytkownik nie ma żadnych ograniczeń odnośnie 
rodzaju sterowania. Moduł Lambda umożliwia w najprostszy sposób oddzielne nastawianie 
punktów przełączania. Nastawiona pozycja jest zabezpieczona przed niekontrolowanym 
przestawieniem podczas wibracji, dzięki zazębieniu krzywek sterujących. 
ZALETY 
• Pozycje „OTWARTE” i „ZAMKNIĘTE” mogą być nastawiane indywidualnie i w prosty sposób 
przy pomocy krzywki sterującej. 
• Optyczny wskaźnik położenia dla pozycji: „OTWARTE” – żółty; „ZAMKNIĘTE” – czerwony. 
• Ułatwiające montaż połączenie gwintowe wszystkich komponentów. 
• Listwa zaciskowa z możliwością podłączenia zaworu elektromagnetycznego. 
• Najwyższej jakości mikrowyłącznik SPDT. 
• Europejski certyfikat CE. 
• Ulepszona powłoka lakiernicza i chromianowa, zagwarantowane 400 godzin pracy w mgle 
solnej. 
• Sprawdzona szczelność IP 67 (istnieje certyfikat). 
• Przekroje kabli i zaciski zgodne z normami europejskimi. 
• Zgodność z dyrektywą RoHS (2002/95/WE). 
• Dostawa wraz z dławnicą kablową M20 x 1,5, zaślepką M20 x 1,5 i mostkiem montażowym. 
W wycenie przepustnic wycenić także: 
- Szybkozłączka prosta G 1/4" D8,  IQSG148 – 60 szt. 
- Wąż z polietylenu 8/6, niebieski, - 150 mb 
- Rozdzielacz RLD6, 2 x G 1/2" + 12 x G 1/4" – 4 szt. 
- Szybkozłączka prosta G 1/2" D8, IQSG128G – 4 szt.  
- Korek G 1/2" – 4 szt. 
 

15. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania manometrów potrzebnych do 
prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 21) 
Odpowiedź:  
Manometr standardowy o podwyższonej wytrzymałości s do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów 
obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w  
układach ciśnienia.  
Do zastosowań przemysłowych w: 
- ciepłownictwie 
- gazownictwie 
- chłodnictwie i klimatyzacji 
Specjalne właściwości 
- Konstrukcja wg PN-EN 837-1:2000 
- Rozmiar nominalny 100 i 160 mm 
- Zakres pomiarowy do 0 ... 10 bar  
Mechaniczny pomiar ciśnienia 
Opis: 
Konstrukcja 
Zgodnie z PN-EN 837-1:2000 
Rozmiar nominalny w mm 
100 
Klasa dokładności 
1.6 
Zakres pomiarowy 
0 ... 10 bar 
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lub równowartość w innych jednostkach pomiaru ciśnienia i próżni 
Ciśnienie robocze 
Maksymalne ciśnienie robocze powinno wynosić  
3/4 zakresu wskazań dla ciśnienia stałego, 
2/3 zakresu wskazań dla ciśnienia zmiennego 
Temperatura 
Otoczenia: -40 ... +60 °C 
Medium:  maksymalnie do +60 °C 
Błąd temperaturowy 
Dodatkowy błąd temperaturowy w przypadku kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego 
odchyla się od wartości +20 °C 
Temperatura rosnąca: +0.3%/10K rzeczywistego zakresu  
wskazań 
Temperatura malejąca: -0.3%/10K rzeczywistego zakresu  
wskazań 
Stopień ochrony obudowy 
IP 54 
Przyłącze procesowe 
Radialne  
Materiał: mosiądz 
G1/2,  
Element pomiarowy 
Materiał: mosiądz 
< 60 bar - sprężyna Bourdona 
Mechanizm 
Mosiądz 
Podzielnia 
Aluminium - biała 
Wskazówka 
Aluminium, czarna 
Oprawa 
Stal malowana na czarno z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym 
Szyba 
Tworzywo, szkło 
Pokrywa 
Dla 100 mm - bez pokrywy 
Wypełnienie antywstrząsowe 
Bez wypełnienia 
 
 

16. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania przepustnic zaporowych potrzebnych 
do prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 22, 23, 24, 25) 
Odpowiedź:  
Opis przepustnicy 
- Klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401 lub żeliwa 
sferoidalnego 
- Wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym: NBR, EPDM 
- Wał pełny połączony z klapą wielowypustem dodatkowo kołkowany, w części dolnej osadzony w 
korpusie w otworze ślepym – nieprzelotowym, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 PN-EN 
10088-1:2014 
- 3 łożyska ślizgowe: PTFE lub brąz 
- Przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę 
- Dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z NBR, EPDM 
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- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
- Kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211 
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10 lub 
PN16 
- Długość zabudowy szereg 20 wg PN-EN 558+A1:2012, (DIN 3202) 

       - Znakowanie przepustnicy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
       - Do średnicy DN200 dźwignia ręczna, powyżej napęd przekładniowy 
 

17. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania zaworów zwrotnych potrzebnych do 
prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 26, 27, 28) 
Odpowiedź: 
Poz. 26:  
- zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy DN 100 np. ZETKAMA typ 287 PN 16 
Poz. 27:  
- zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy DN 80 np. ZETKAMA typ 287 PN 16 
Poz. 28: 
- zawór zwrotny gwintowany sprężynowy mosiężny np. Genebre element zamykający mosiądz  
 

18. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania zaworów bezpieczeństwa 
potrzebnych do prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 29) 
Odpowiedź: 
Zawory bezpieczeństwa SYR 2115 średnica DN 50 
Zastosowanie: 
Membranowe zawory bezpieczeństwa 2115 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów 
wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.  
Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych i z innymi 
nieklejącymi cieczami o maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 110°C.  
Budowa: 
Zawory bezpieczeństwa wykonane są z uszczelnieniem powyżej membrany, z możliwością 
odpowietrzenia przez przekręcenie kołpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko może 
być oczyszczone przez wykręcenie całej wkładki górnej zaworu. Po wykonaniu czynności 
oczyszczania zaworu, należy z powrotem wkręcić wkładkę górną.  
Konstrukcja zaworu uniemożliwia przestawienie ciśnienia otwarcia zaworu. 
Wykonanie: 
Obudowa mosiądz/brąz; osłona z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub z 
mosiądzu; części wewnętrzne z mosiądzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na 
wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej 
pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 
Ciśnienie otwarcia:       
6 bar 
Maksymalna temperatura robocza:  
110°C 
Medium:  
woda, powietrze, neutralne nieklejące substancje 
Zalecany montaż:  
pionowo, wejście z dołu 
Atest PZH:       
tak 
 

19. prosimy o podanie dokładnych ilości kształtek i średnic, gdyż brak jest rysunków do 
samodzielnego wyliczenia (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 32) 
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Odpowiedź: 
Określenie ilości kształtek na podstawie rzutu technologicznego i schematu technologicznego. 
Ilość kształtek należy przyjąć jako komplet. Materiał X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
100881 o nominalnym ciśnieniu 1,0 MPa o średnicach 21,3 mm, 60,3 mm, 88,9 mm, 114,3 mm, 
168,3 mm gr. Ścianki 2 mm. Trawione i pasywowane. 
Kołnierze nierdzewne wytłaczane ruchome. Śruby do połączeń kołnierzowych ocynkowane. 
Instalacje technologiczna należy wycenić jako komplet. 
 

20. prosimy o podanie dokładnych ilości rur i średnic, gdyż brak jest rysunków do samodzielnego 
wyliczenia (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 33) 
Odpowiedź: 
Rury ze stali nierdzewnej Materiał X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
100881 o nominalnym ciśnieniu 1,0 MPa o średnicach 21,3 mm, 60,3 mm, 88,9 mm, 114,3 mm, 
168,3 mm gr. Ścianki 2 mm. Trawione i pasywowane. 
Ilości przybliżone: 
Średnica 21,3 mm – 46 m 
Średnica 60,3 mm – 40 m 
Średnica 88,9 mm – 32 m 
Średnica 114,3 mm – 55 m 
Średnica 168,3 mm – 14 m 
Do wyceny należy przyjąć jako komplet 
Uwzględnić także rury podposadzkowe PE SDR 17 PN 10 o średnicach: 
- 110 – 28 m 
- 160 – 18 m 
Wraz z kształtkami wg schematu technologicznego. Kołnierze przy tulejach stolowe śruby 
ocynkowane. 
Do wyceny należy przyjąć jako komplet orurowania. 
 

21. prosimy o podanie rodzaju stali nierdzewnej zbiornika odbioru popłuczyn potrzebnej do 
prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 43) 
Odpowiedź: blacha stal nierdzewna X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) gr. 1,5 mm 
 

22. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania zasuw kołnierzowych potrzebnych do 
prawidłowej wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 52, 53) 
Odpowiedź: 
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 
• Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM 
• Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego 
• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
• Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach 
poziomej i pionowej 
• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 
• Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 
demontażu pokrywy 
• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem 
• Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 
zanieczyszczeń z zewnątrz 
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
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• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
• Długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2002 
• Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1:2012, F4 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2111 
• Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
 

23. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania hydrantu potrzebnych do prawidłowej 
wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 67) 
Odpowiedź: 
Opis hydrantu: 
• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 
• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem 
• Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
• Pole herbowe 
• Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr. 
• MOT 80 Nm 
• mST 250 Nm 
• Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
• Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 
mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
• Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 
• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
• Nasady 2xB 75 wg DIN 14318 
• Klucz sterujący wg PN-89/M-74088 
• Ciśnienie robocze PN16 
• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP A 
• Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
 

24. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania zasuw potrzebnych do prawidłowej 
wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 68, 69) 
Odpowiedź: 
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 
• Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM 
• Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego 
• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
• Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach 
poziomej i pionowej 
• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 
• Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 
demontażu pokrywy 
• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem 
• Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 
zanieczyszczeń z zewnątrz 
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
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• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 
• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
• Długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2002 
• Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1:2012, F4 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2111 
• Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
 

25. prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania hydrantów potrzebnych do 
prawidłowej wyceny (przedmiar sieci wod-kan poz. 192) 
Odpowiedź: 
Opis hydrantu: 
• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 
• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem 
• Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
• Pole herbowe 
• Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr. 
• MOT 80 Nm 
• mST 250 Nm 
• Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
• Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 
mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
• Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 
• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 
• Nasady 2xB 75 wg DIN 14318 
• Klucz sterujący wg PN-89/M-74088 
• Ciśnienie robocze PN16 
• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP A 
• Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 

 
26. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania i ilości elementów kompletu instalacji 

sprężonego powietrza (rozdzielacz, zawory przelotowe, zawory zwrotne, zawór 
elektromagnetyczny, reduktor ciśnienia, odwadniacz i odolejacz) potrzebnych do prawidłowej 
wyceny (przedmiar SUW branża sanitarna poz. 42) 

Odpowiedź: Schemat rozdzielacza przedstawiono na schemacie technologicznym 
Rozdzielacz sprężonego powietrza wykonać z rury ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) o 
średnicy 114,3 gr. ścianki 2 mm trawionej i pasywowanej o długości 80 cm.  Pięć wyjść gwintowanych 
½” ze stali nierdzewnej. Na spodzie rozdzielacza rura spustowa ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 
(1.4301) o średnicy 21,3 gr. ścianki 2 mm dł. 80 cm z zaworem odcinającym kulowym DN 15. 
Orurowanie rozdzielacza z rur ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) o średnicy 21,3 gr. ścianki 
2 mm 
Wyposażenie rozdzielacza: 
a) stacja uzdatniania powietrza np. Pneumatig KS2U-212/16bar 
przyłącze: 1/2″ 
przepływ: 3500 l/min 
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max. ciśnienie: 16 bar 
ciśnienie regulacyjne: 0,5~16 bar 
przyłącze manometru: 1/4″ 
filtracja: 5 µm 
zakres temperatur: 0~50°C 
pojemnik na kondensat: 49ml 
pojemnik na olej: 80ml 
obudowa: Grivory (PA66) 
b) zawór kulowy np. Genebre DN 15 – 6 szt. 
c) zawór zwrotny mosiężny sprężynowy gwintowany DN 15 płytka ze stali nierdzewnej – 3 szt. 
d) manometr 10 bar 100 mm + kurek manometryczny – 1 szt. 
e) zawór bezpieczeństwa  np. SYR 2115 ½” 
Wykonanie: 
Obudowa mosiądz/brąz; osłona z  Gd-Zn/mosiądzu/brązu; części wewnętrzne z  
Ms 58; membrana i uszczelnienie z  odpornego na wysoką temperaturę i starze- 
nie materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej  
powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 
Ciśnienie  otwarcia:  
6 bar 
Temperatura  pracy:  
maks. 140°C      
Medium:          
pary i gazy, ciecze   
Instalacja:        
pionowa, wejście z dołu 
f) presostat  - 1 szt. 
Wykonanie: 
Presostat do monitorowania i regulacji mediów ciekłych, gazowych i pary. 
- zakres ciśnień: od 0 do 10 bar 
- nastawiany próg przełączania 
- histereza proporcjonalna do progu przełączania 
- maksymalna temperatura na sensorze: 70oC 
- przyłącze procesowe mosiężne G 1/2 A 
- stopień ochrony: IP 65 
- zgodny z normą PED 97/23/EC,  
g) zawór elektromagnetyczny ½” np. Danfoss EV220B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z 
serwosterowaniem wykonanie mosiądz 
h) reduktor ciśnienia ½” np.: Reduktor RECTUS RQS MIDI 1/2" OR-1/2-MIDI – szt. 2 
- wyposażony w manometr 50mm - skala 0-16 bar 
- przepływ 3500 l/min przy 6bar 
- średnica przyłączy 1/2" 
- zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0,5-12 bar 
- maksymalne ciśnienie wejściowe 16 bar 
- uchwyt montażowy w zestawie 
i) dwa przewody spiralne poliuretanowe z szybkozłączkami do podłączenia sprężarek – 2 szt. 
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j) rotametr ½” – 1 szt. 
Medium: powietrze 
Typ rotametru: tworzywowy 
Zakres przepływu: 0.9 - 54 m3/h 
Temperatura pracy: maks. 50 °C / 2 bar 
Ciśnienie robocze: 10 bar / 20 °C 
Dokładność: ± 5 % F.S.  
Materiał korpusu: Grilamid (PA-12) 
Materiał pływaka: AISI 329 lub AISI 329/PTFE 
Materiał uszczelek: Nitrile 
 
27. Co należy ująć w pozycji przedmiaru SUW branża sanitarna poz. 70?  
Odpowiedź:  
Przedłużenie rury płaszczowej studni głębinowej nr 1A o średnicy 406,4 mm i długości 3 m i nr 3 o 
średnicy 457 mm i długości 3 m w celu montażu obudowy typu LANGE. Połączenie rury istniejącej i 
nowej poprzez spawanie. Rury wyposażyć w kołnierz w celu montażu głowicy studni. Elementy te 
wykonać jako cynkowane. 
 

 

 

 


