
Węgry, dnia 2 kwietnia 2014 roku

1/2/ZP/2014

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatura wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 28 marca 2014 roku.

Zapytanie nr 1. 

Z jakiego żeliwa mają być wykonane kształtki kołnierzowe (kolana, krócice, itp.) oraz jaką mają
posiadać powłokę antykorozyjną (farba bitumiczna, malowanie proszkowe?) 

Kształtki kołnierzowe mają być z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczenie antykorozyjnym farbą 
epoksydową. 

Zapytanie nr 2. 

Proszę o informację czy w poz. 231 jest prawidłowa jednostka miary. 

Tak

Zapytanie nr 3. 

Poz. 300-307 Proszę o wyjaśnienie zapisu „NW” który wskazuje konkretnego producenta. Czy
Zamawiający dopuszcza studnie włazowe o podobnych parametrach lub takich samych?

Dopuszczone są studnie o takich samych parametrach. 
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Zapytanie nr 4. 

Poz.  364-366 Proszę  o  sprecyzowanie  co  Zamawiający  ma na myśli  pisząc  „zasuwa żeliwna
skręcana”, czy chodzi o zasuwy z kielichami typu ISO.

Jest to zasuwa żeliwna do przyłączy, posiadająca końcówki umożliwiające montaż bezpośredni rury
PEHD o danej średnicy z kielichami typu ISO (na wcisk) 

Zapytanie nr 4. 

Poz.  368-372  proszę  o  wyjaśnienie  zapisu  -”klin  z  żeliwa  sferoidalnego  pokryty  powłoka
bitumiczną”, ponieważ powłoki bitumiczne tworzone są poprzez asfalty i pochodne i nie mogą
mieć kontaktu z wodą. Klin może być z żeliwa szarego lub sferoidalnego zawulkanizowany gumą
(EPDM lub NBR) albo zasuwa klinowa pierścieniowa tzw. „twarda” (z pierścieniem mosiądz,
brąz). 

Winno być klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną powłoką z EPDM

Zapytanie nr 5.
Poz. 384 Czy wymiar 63/7 oznacza płytę okrągłą o wymiarach 63 cm i grubości 7 cm. 

Tak 

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Łukasz Szarek 

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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