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DO WSZYSTKICH

WYKONAWCOW

Dot: przetargu na: ,,Modernizacjq sieci wodociqgowej w technologii berwykopowej w
ulicach : Kr 6tka, Kobylkow ska, C ias na, Duczkow ska, Lipiris ka w Wolomini e "

W nawi4zaniu do prowadzonego postQpowania PWiK Sp. z o.o. w Wolominie

informuje, iz wplynElo zapytanie dotyczqce zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia o nastgpujEcej treSci:

l. ,W nawiqzaniu do Opisu Przedmiotu Zamdwienia str. 13 z 32 ppkt d. hydranty
podziemne prosimy o wyjainienie nastgpajqcej sprzecznoici. SpecyJikucja hydrantu sig
wyklucza, poniewai hydrant z jednym zamknigciem to jest hydrant z zamknigciem
tlokowym, a nie kulowym."

Odpowiedz
Zamaw raj qcy informuj e, i2 hy dr arfiy po dziemne powinny sp elni a6 wymag ani a :
1. Hydrant podziemny z pojedynczymzantkniEciem;
2. CiSnienie nominalne PN 16;

3. Wymiary kolnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-
2:1999 ,,Kolnierze zeliwne i ich pol4czenia. Kolnierze okr4gle do rur, armatury i

osprzgtu z oznaczeniem PN. Kolnierze Zeliwne";
4. Korpus przylqcze klowe, pokrywa przyl.qcza klowego oraz tarcza oporowa trzpienia

wykonane z Zeliwa sferoidalnego;
5. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne

- zewnEtrznie - farb4 proszkowE produkowanq na bazie ?ywic epoksydowych o

minimalnej gruboSci 250 mikron6w oraz
- wewngtrznie - epoksydowane;

6. Grzybek (tlok) wykonany z Zeliwa sferoidalnego pok)4y elastomerem
gwarantuj qc y m szczelno Sd ;
Wrzeciono itrzpien uruchamiaj4cy wykonane ze stali nierdzewnej;
Klasa 2eliwa, nazwa producenta, Srednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane w
formie odlewu w widocznym miejscu korpusu;
Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podw6jnie o-ringowe wykonane z NBR lub

EPDM, uszczelki plaskie z poliamidu;

Odwodnienie powinno dziala(, tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu - w poloZeniach
poSrednich I ptzy otwarciu odwodnienie powinno byf szczelne;
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10. Odwodnienie powinno dzialat tylko przy pelnym zamkniEciu,hydrantu - w poloZeniach
poSrednich iprty otwarciu odwodnienie powinno byt szczekrc;

11. Nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadz4ca tlok uszczelniajegy wykonane z mosiqdzu
utwardzonego;

12. Otulina podziemnej czESci hydrantu zartykana zatr{askowo zabezpieczajqca
odwodnienie hydrantu w warunkach podwyZszonej wilgotnoSci orazprzed zapychaniem
strefy odwodniqria (dostarczana w komplecie z hydrantem).
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