
         Mielec, dnia 08.03.2016 r 

 

ZPM.271.2.2016 

      

 

Uczestnicy postepowania przetargowego  

 

Dotyczy: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – ZPM.271.2.2016 

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2016 roku: 

 

Pytanie 1 

 W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących istniejącej części budynku 

kontenerowego tj. brak wykonania otworu w ścianie, brak wykonania fundamentów pod nowe 

urządzenia, brak odtworzenia budynku do stanu pierwotnego  

po pracach demontażowych. Prosimy o wyjaśnienie problemu.  

 

Pytanie 2 

 W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących ułożenia okablowania do systemu 

włamania i napadu, prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru robót o wyżej wymieniony zakres 

robót. 

 

Pytania 3 

 W przedmiarze robót br. technologicznej pozycji 2.58 znajdują się rotametry do wody o śr. 

nominalnej 80 mm. Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych dla powyższych 

urządzeń. 

 

Pytanie 4 

 W przedmiarze robót br. technologicznej występuje pozycja 2.31 Analogia: Układ 

odwodnienia typu HD przy pompowni płucznej (przy dmuchawie). Prosimy Zamawiającego o 

określenie parametrów technicznych oraz wymiarów dla tego odwodnienia. 

 

Odpowiedzi: 

Ad 1. Zamawiający oczekuje wykonania otworu w ścianie kontenera zgodnie z poz. 1.7. przedmiaru 

robót. Fundamenty pod nowe urządzenia w istniejącym kontenerze oraz fundamenty pod filtry znajdują 

się na rys 11 i 12 projektu technologicznego. Zamawiający przewidział odtworzenie kontenera do stanu 

pierwotnego po pracach demontażowych w poz, 1.7 przedmiaru robót. 

Ad 2. Należy dodać:  



poz. 4.10 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTDY 8x0,8 układane 

na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo – 25 

mb, 

poz. 4.11 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTDY 6x0,5 układane 

na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo – 180 

mb, 

poz. 4.12 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTKSY 4x2x0,8 

układane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem 

pojedynczo – 25 mb, 

Ad 3. Zamawiający wskazał w projekcie budowlanym cz technologiczna wymagania dotyczące 

przepływomierzy, mogą to być np. przepływomierze DP65 o średnicy Ø80 ze skalą do wody 2-16 m3/h 

lub równoważne. 

Ad 4. Zamawiający w poz.2.31 Analogia układ odwodnienia, przewidział urządzenie U25 przeznaczone 

do automatycznego odprowadzenia wilgoci z powietrza. Może to być przykładowo odwadniacz  STH -

1 z automatycznym spustem typu HD lub równoważne. 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica  tel.17 774 56 46 

 

 

 

         Wójt Gminy Mielec 

             /-/  Józef Piątek 

  

 


