
Pytanie: 

Czy w przypadku, gdy w celu realizacji zadania zajdzie konieczność wykonania projektów 

budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę to czy Zamawiający przewiduje wydłużenie 

terminu realizacji zadania, wskazanego na 14 tygodni od daty wejścia w życie umowy ,o czas 

konieczny do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę? Czy też 

czynności te muszą się zawrzeć w termin realizacji zadania wskazanym w pkt.10  części ogólnej 

zapytania ofertowego?  

Odpowiedź: TAK. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania, 

wskazanego na 14 tygodni od daty wejścia w życie umowy, jeżeli zajdzie konieczność 

wykonania projektów budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę.   

 

 

Pytanie: 

W pkt 4.4. Wymagania dla instalacji elektrycznej – wymagania dotyczące przemiennika 

częstotliwości, istnieje zapis:  

- zawartość harmonicznych jest nie większa niż 5%,  

Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy parametr odnosi się do:  

- THDu – harmonicznych napięciowych,  

- THDi – harmonicznych prądowych.  

Odpowiedź: Zapis „zawartość harmonicznych jest nie większa niż 5 %,”   dotyczy THDi 

zawartości harmonicznych prądowych w całym zakresie częstotliwości wyjściowej falownika. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silników elektrycznych o napięciu 3x400V  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza silników na napięcie 3 x 400 V. 

 

Pytanie: 

Dla podjęcia decyzji o konieczności (bądź jej braku) występowania z wnioskiem o PnB uprzejmie 

prosimy o przekazanie: 

a. parametrów istniejącego agregatu pompowego PS4 (pompa-silnik), 

b. rysunku fundamentu aktualnie zabudowanej pompy PS4, 

c. rysunku układu rurociągów pompy PS4 od kolektora ssącego do kolektora tłocznego.  

Odpowiedź: 

a. podstawowe parametry istniejącego agregatu PS4:    

 typ      20W39A 

 wydajność nominalna   400 m3/h 

 wysokość podnoszenia    148-153 mH2O 

 maksymalna temperatura czynnika 150 oC 

 znamionowe obroty pompy  1480 obr./min 

 moc silnika     207 kW 

 rok produkcji     1977 

 

ponadto poniżej w tabeli podano masę i obroty pompy PS4 

 



Lp. Parametry 20W39 istn. NLG 300/550-355/4 CPKN 300-630/573

1 Masa pompy z silnikiem [kg] 3 150 3 194 3 039

2 Obroty [1/min] 1 480 1 480 1 480
 

 

b. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem fundamentu aktualnie zabudowanej pompy 

PS4 – jest możliwość inwentaryzacji w ramach wizji lokalnej. 

c.  Zamawiający nie dysponuje rysunkiem układu rurociągów pompy PS4 od kolektora 

ssącego do kolektora tłocznego  – jest możliwość inwentaryzacji w ramach wizji 

lokalnej. 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy wymieniony w pkt. 3.3 „projekt koncepcyjny” jest w Państwa posiadaniu 

czy też jego wykonanie należy do Realizatora zadania  

Odpowiedź: Wykonanie „projektu koncepcyjnego ” należy do Oferenta. 

 

Pytanie: 

W pkt. 3.3.a (przedostatni akapit) wymagany jest silnik o mocy 400 kW – czy jeśli Dostawca 

zagwarantuje właściwą pracę agregatu z silnikiem innej (mniejszej) mocy to rozwiązanie takie 

będzie akceptowalne  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zabudowy pompy PS4 z mniejszym silnikiem niż 

400kW, co wynika z warunków przyszłej pracy pompy. 

 

Pytanie: 

W pkt. 3.3.b (dot. przepustnic ZO1 przed/za pompą) wymagane są dwie armatury DN400 – czy 

jeśli Dostawca zagwarantuje właściwą pracę pompy z rurociągiem tłocznym DN350 to 

dostarczenie na tłoczeniu armatury DN350 będzie akceptowalne  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zabudowy armatury ZO1 o mniejszej średnicy niż 

DN400. 

 

Pytanie: 

Prosimy o odpowiedź czy armatury na odwodnieniach i układzie pomiarowym mogą być z 

końcówkami do spawania  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zabudowy armatury z końcówkami do spawania. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.2 wymienione są parametry nominalne rurociągów cieplnych czy należy rozumieć, że są 

to maksymalne dopuszczalne parametry robocze mogące wystąpić w projektowanej instalacji (czyli 

parametry obliczeniowe PS, TS wg PN-EN 13480) – jeśli nie to prosimy o podanie parametrów 

obliczeniowych (PS, TS) dla projektowanych rurociągów i określenie celu w jakim zostały 

przywołane parametry nominalne.  

Odpowiedź: Tak. Podane parametry w tym punkcie odpowiadają maksymalnym parametrom 

roboczym mogącym wystąpić w projektowanej instalacji. 

 

Pytanie: 



W pkt. 5.1.3 określono klasę rurociągów w zakresie projektu na I wg PN-EN 13480 – jeśli przyjąć 

podane parametry nominalne, a szczególnie temperaturę 150 stC to czynnik w rurociągach należy 

zaliczyć do grupy gazów bezpiecznych (ciecz o ciśnieniu nasycenia w temperaturze obliczeniowej 

większym od 0,5 bar należy jako gaz) i wtedy rurociągi należą do klasy III. Uprzejmie prosimy o 

jednoznaczne określenie parametrów obliczeniowych PS i TS.  

Odpowiedź:  PS = 25bar, TS = 150oC. 

 

 

 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.8 znajduje się informacja o przewidywanych średnicach rurociągów, czy ujęta średnica 

DN350 oznacza, że dopuszczalne jest wykonanie rurociągu na tłoczeniu pompy o takim wymiarze 

(rozpatrywać wspólnie z pytaniem 4).  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu rurociągu tłocznego pompy PS4 o średnicy 

DN350. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.9 znajduje się wymaganie stosowania rur bez szwu – czy dopuszczacie Państwo 

zastosowanie rur ze szwem jeśli w dokumentacji wykonawczej zostaną ujęte obliczenia 

wytrzymałościowe dla takiego materiału.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur ze szwem. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.12 znajdują się wymagania dot. łuków – czy dopuszczalne jest zastosowanie łuków wg 

PN-EN 10253-2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie łuków wg PN-EN 10253-2. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.13 znajdują się wymagania dot. den elipsoidalnych – czy dopuszczalne jest 

zastosowanie (jeśli będą stosowane) den koszowych wg PN-EN 10253-2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie den koszowych wg PN-EN 10253-2. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.14 znajdują się wymagania dot. zwężek – czy dopuszczalne jest zastosowanie zwężek 

symetrycznych wg PN-EN 10253-2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek symetrycznych wg PN-EN 10253-2. 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.1.15 znajdują się wymagania dot. trójników – czy dopuszczalne jest zastosowanie 

trójników wg PN-EN 10253-2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójników wg PN-EN 10253-2. 

 

Pytanie: 



W pkt. 5.3.1 zapisano wymaganie utrzymania 100% szczelności w obu kierunkach przy 

ΔP=2,5MPa. Dla wielu Producentów przepustnic związane jest to z podniesieniem ciśnienia 

nominalnego do PN40 – czy podtrzymujecie Państwo to wymaganie.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania dot. 100% szczelności 

 

Pytanie: 

W pkt. 5.3.2 zapisano wymagania dot. armatury zwrotnej – czy dopuszczacie Państwo inne 

konstrukcje armatury zabezpieczającej przed zwrotnym przepływem czynnika.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza inne konstrukcje armatury zabezpieczającej przed 

zwrotnym przepływem czynnika. 

Pytanie: 

W pkt. 5.5 zapisane jest wymaganie naturalnej kompensacji rurociągów – czy jeśli dla dotrzymania 

dopuszczalnych sił i momentów działającej na króćce pompy konieczne będzie zastosowanie 

kompensatorów to takie rozwiązanie będzie akceptowalne.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przenoszenia na króćce pomp sił i momentów od 

rurociągów. 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie ciśnienia na ssaniu pompy  

Odpowiedź. Ciśnienie na ssaniu pompy PS4 zmienne w zakresie: od 4 do 6 bar.  

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie temperatury medium  

Odpowiedź. Temperatura medium 40 -70 oC. Natomiast możliwy zakres występowania czynnika 

poza pompą od strony tłoczenia o temperaturze od 40-110 oC 

 
Pytanie: 

Prosimy o podanie parametrów pomp współpracujących z pompą PS4 oraz o doprecyzowanie w 

jakim układzie pracują  

Odpowiedź. Pompa PS4 będzie współpracować z pozostałymi pomami wody sieciowej w układzie 

równoległym. Parametry pracy pozostałych pomp: 

 

Podstawowe parametry techniczne pomp PS2 i PS3: 

 Typ      25A40-C-VB/A0 

 Wydajność nominalna   900 m3/h 

 Wysokość podnoszenia    50 mH2O 

 Maks. Ciśnienie w króćcu tłocznym  2,5 MPa 

 Temperatura pompowanej cieczy  120 oC 

 Znamionowe obroty pompy   1450 obr./min 

 Moc silnika     200 kW 

 Napięcie zasilania    3 x 400 V 

 Prąd      351 A 

 Obroty silnika znamionowe   1486 obr./min 

 Poziom natężenia dźwięku   < 85 dB 



 Cos       0,86 

 Sprawność silnika    94,3% 

 Rok produkcji     2003 

 

Podstawowe parametry techniczne pompy NC1: 

 Typ       40B61M 

 Wydajność nominalna    3750 m3/h 

 Wysokość podnoszenia     100 mH2O 

 Maksymalna temperatura czynnika   150 oC 

 Znamionowe obroty pompy    1485 obr./min 

 Moc silnika      1250 kW 

 Napięcie zasilania     6000 V 

 Prąd       141 A 

 Poziom natężenia dźwięku    89-92 dB 

 Rok produkcji      1984 

 Rok modernizacji      2003 

 

Podstawowe parametry techniczne pompy NC2: 

 Typ       40B80 

 Wydajność nominalna    3000 m3/h 

 Wysokość podnoszenia     82 mH2O 

 Maksymalna temperatura czynnika   150 oC 

 Znamionowe obroty pompy    985 obr./min 

 Moc silnika      900 kW 

 Napięcie zasilania     6000 V 

 Prąd       107 A 

 Poziom natężenia dźwięku    89-92 dB 

 Rok produkcji      1984 

 Rok modernizacji      2003 

 

 

 


