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Dąbrowa Górnicza, dn. 11.04.2017r. 

 
 

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakupowego FL/PN/247/2017 na realizację zadania pn. 

„Remont pomp wody chłodzącej nr 1 i 6 wraz z silnikami” 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak 

i stanowisko Zamawiającego znajdują się poniżej: 

 

Pytanie nr 1 

Udrożnienie instalacji wody chłodzącej, remont zaworków:  

- Prosimy o przesłanie danych zamontowanych zaworów (średnica, długości zabudowy itp.) oraz 
zakresu remontu zaworów. 

- Prosimy o podanie granicy udrożnienia instalacji wody chłodzącej (długości, średnice rurociągów 
itp.). 

 

Odpowiedź: 

Inwentaryzacji można było dokonać na wizji lokalnej, Zmawiający nie posiada szczegółowej 

dokumentacji. W przybliżeniu (z pewnym błędem) można przyjąć średnica instalacji DN32, zawory to 

fig. 218 kołnierzowe 6 szt. Remont zaworów: (demontaż na części, czyszczenie, docieranie grzyba z 

siedziskiem, ewentualna regeneracja, ponowny montaż, wymiana uszczelnień (wrzeciona i podziałów, 

kołnierzy). Długość ok. 18mb. 

 

Pytanie nr 2 

Remont armatury: zasuwa na obejściu klapy zwrotnej, zasuwa/zawór na odwodnieniu rurociągu za 
klapą zwrotną  

- Prosimy o przesłanie danych zamontowanej armatury (średnica, długości zabudowy itp.) oraz 
zakresu remontu armatury. 

- Czy remont armatury ma odbywać się na miejscu ich zainstalowania, czy w siedzibie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 

Zasuwa DN150 PN10. Remont zasuwy: (demontaż na części, czyszczenie, docieranie przylgi serca i 

korpusu, ewentualna regeneracja, ponowny montaż, wymiana uszczelnień (wrzeciona i podziałów, 

kołnierzy). Remont u Wykonawcy. 

Pytanie nr 3 

Remont silnika: 

Rozsprzęglenie silnika z pompą, odstawienie silnika na pole odkładcze. 

- Czy remont silnika ma być wykonywany na polu odkładczym Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Remont silnika ma się odbywać u Wykonawcy. 
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Pytanie nr 4 

Remont silnika: 

Czyszczenie maszyny, przygotowanie do prób wstępnych i przetransportowanie na stanowisko 
remontowe po próbach i pomiarach elektrycznych:  
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem próby wstępne (zakres, rodzaj próby)?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie przez to wszystkie próby/ kontrole w trakcie remontu silnika (jak np. kontrola 

uzwojeń stojana wraz z kontrolą klinowania; Sprawdzenie pakietu stojana; Sprawdzenie kanałów 

wentylacyjnych itp.). 

 

Pytanie nr 5 

Wykonanie pomiarów diagnostycznych  

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem próby diagnostyczne (zakres, rodzaj pomiarów)? 

 

Odpowiedź: 

Wykonanie pomiarów diagnostycznych pompy zgodnie z ISO 2372 gdzie wartość drgań musi spełniać 

przedział stanu jako dobry. 
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