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Dotyczy: przetargu na przebudowę i remont  budynku nr 8 przy ul. Wólczyńskiej 

133 w Warszawie - nr postępowania F2/77/2021. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 
 
Pytanie 1. 
 Czy Zamawiający może udostępnić opis Techniczny instalacji gazów technicznych?  
 
Odpowiedź:  
 Zamawiający zamieszcza Opis Techniczny na stronie prowadzonego postępowania. 
 
 
Pytanie 2. 
W jakim wykonaniu powinno być orurowanie instalacji gazów technicznych (gatunek 
materiałowy, chropowatość wewnętrzna, elektropolerowanie)?  
 
Odpowiedź:  
Rury stalowe, kwasoodporne, ciągnione, odtłuszczone i chemicznie oczyszczone (np. 
elektropolerowanie).  
Stal gatunku AISI 316L (1.4404), łączone poprzez spawanie orbitalne . 
 
 
Pytanie 3. 
 Czy dopuszczalny jest sposób łączenia rur poprzez złączki dwupierścieniowe?  
 
Odpowiedź:  
Łączenie rur poprzez złączki dwupierścieniowe dopuszcza się tylko dla gazów 
obojętnych. 
 
 
 
Pytanie 4. 
 Jaka powinna być regulacja ciśnienia na punktach poboru poszczególnych gazów?  
 
Odpowiedź:  
Regulacja poprzez reduktory II stopnia, ciśnienie wyjściowe w zakresie 0,5 -10,5 bar. 
Punkt wyposażyć w manometr i zawór odcinający. 
 
 

               Warszawa, dnia 21.10.2021 r.  
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Pytanie 5. 
SiH4 (silan) jest gazem piroforycznym, ulega samoistnemu spalaniu w powietrzu. 
Zwyczajowo wykonujemy go w rurach coaxialnych. Czy w tym projekcie również założyć 
taki sposób wykonania. To samo tyczy się PH3 i AsH3? 
 
Odpowiedź:  
Należy założyć zastosowanie rur coaxialnych dla SiH4, PH3 i AsH3  
 
 
 
Pytanie 6. 
W jakim standardzie dostarczyć stacje rozprężania gazów. W odniesieniu do SiH4 kub 
HCl stosuje się specjalne Gas Cabinety wyposażone w systemy bezpieczeństwa?  
 
Odpowiedź:  
Węzły redukcyjne z butlami ze sprężonym gazem powinny być umieszczone 

w zabudowie ognioodpornej, wentylowanej. 

 

 
 
Pytanie 7. 
Czy wymagane są wyrzuty do skrubera gazów toksycznych. Czy taki skruber jest  
w dostawie inwestora? 
 
Odpowiedź:  
Wyrzut do skrubera gazów oraz  zakup skrubera nie jest przewidywany tym 

postępowaniem. 

 

 
 
 
Uwaga! 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  
 

 

 
 


