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WPt/06/PS/2019        Czarnków 27.05.2019 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe 
 
Steico Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji rurociągu wody zasilającej od pomp 
zasilających do króćca ekonomizera nowego kotła biomasowego K5. Całość inwestycji realizowana na 
terenie zakładu produkcyjnego STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie. 
 
 

I. Wytyczne  szczegółowe – Ruroci ąg wody zasilaj ącej od pomp do EKO: 
 

1. Wykonanie odejścia od istniejących króćców DN65, PN63, na pompach zlokalizowanego na 
poziomie „0” hali nowego kotła, wykonać na dwóch układach pompowych. 

2. Poprowadzenie rurociągu pionowego DN100, od króćca każdej pompy, na rurociągu 
zamontować armaturę, oraz manometr, wyspecyfikowaną armaturę dostarcza Zamawiający. 

3. Połączenie dwóch rurociągów pionowych od pomp we wspólny kolektor DN100 nad pompami, 
zgodnie z aksonometrią. 

4. Wykonanie odejścia od wspólnego rurociągu tłocznego za pomocą zaworu trójdrogowego 
(upustowego) rurociąg upustowy za zaworem o średnicy DN25 doprowadzić do zbiornika wody 
zasilającej ZWZ na poziomie +13,320 i połączyć z króćcem. 

5. Poprowadzenie rurociągu tłocznego pod poziomem +4,950. 
6. Przejście na poziom +4,950 i wykonanie układu regulacyjnego z armaturą wzdłuż ściany 

ekonomizera w osi nr 9, zamontować wyspecyfikowaną armaturę odcinającą i kontrolno-
pomiarową, którą dostarczy Zamawiający. 

7. Prowadzenie rurociągu zgodnie z trasą na rysunkach. 
8. Doprowadzić rurociąg z poziomu +4,950 na poziom +10,800 gdzie znajduje się króciec 

zasilający ekonomizera. 
9. Na odcinku pionowym rurociągu zamontować układ pomiarowy wody. 
10. Połączyć rurociąg do istniejącego króćca ekonomizera, uwzględniając montaż zaworu 

odpowietrzającego. 
11. Dodatkowo wykonać odejście od rurociągu pionowego DN100 na potrzeby wtrysku wody do 

głównego rurociągu pary z kotła. 
12. Na rurociągu zamontować wyspecyfikowaną armaturę, połączenie realizować rurociągiem 

DN25. 
13. Połączyć rurociąg z zamontowanym zaworem wtryskowym głównego rurociągu pary z kotła 

K5. 
 

II. Wytyczne  pozostałe: 
 

-  Zabezpieczenie antykorozyjne użytych materiałów oraz wykonanych połączeń zgodnie ze sztuką 
inżynierska i założeniami technicznymi. 
-   Wykonawca przygotuje dokumentację do UDT i przeprowadzi odbiór wykonanych instalacji. 
-  Zamawiający wymaga przygotowania instrukcji technologicznej spawania (WPS) oraz 
opracowania technologii spawania (WPQR). 
-  Zamawiający dostarczy wyspecyfikowaną armaturę do montażu zgodnie z rysunkami, pozostałe 
materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia tj. rury, kształtki, zawiesia, podpory, 
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przepusty, kołnierze, śruby, uszczelki, gazy techniczne jak i inne urządzenia, maszyny i materiały 
są  po stronie Wykonawcy. 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą wykonanych instalacji 
łącznie  
z niezbędnymi protokołami z prób szczelności i badań instalacji, których zakres i rodzaj zostaną 
określone w projekcie wykonawczym rurociągów. 

 
UWAGA: 
 
Zamawiający nie dysponuję gotowym projektem wykonawczym instalacji. Z uwagi na zbliżający się 
termin zakończenia inwestycji wycenę prac należy wykonać na podstawie określonego materiału 
oraz przedstawionych przekrojów i rzutów instalacji w kotłowni. Zamawiający przewiduje 
rozszerzenie prac montażowych wynikających z rozbieżności pomiędzy zapytaniem, a projektem 
Wykonawczym, który zostanie przekazany Wykonawcy. Załączniki przekazane są w formatach 
zapisu umożliwiających ich modyfikację oraz dokonania pomiarów ilościowych materiału do 
sporządzenia oferty. 
W ofercie należy uwzględnić i przedstawić zestawienie materiałowe i ilościowe na podstawie 
którego dokonano wyceny w celu ujednolicenia zakresu poszczególnych Oferentów. 
Z uwagi na powyższe proszę do wyceny ilości materiału sugerować się rysunkiem 
aksonometrycznym danych instalacji.  
W przypadku powołania się na ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej proszę o pisemną 
informację firmy o chęci wzięcia udziału w postępowaniu w celu przesłania załączników graficznych 
drogą mailową.  

 
Poniżej rodzaj materiału jaki należy przyjąć do wyceny: 
 
Ruroci ąg DN100 
1. DN100 114,3 x 6,3 - P265GH - PN-EN 10216-2:2004 - atest 3.1 2. Kolanko 114,3 x 6,3 - 
P265GH - PN-EN 10253-2 - atest 3.1 3. Trójnik 114,3 x 7,1 - P265GH - PN-EN 10253-2 - atest 
3.1 4. Kołnierz szyjkowy DN100 PN40 114,3 x 6,3 - P245GH - PN-EN 10222-2 1999 - atest 3.1 
 
Ruroci ąg DN25 
1. DN25 33,7 x 3,6 - P265GH - PN-EN 10216-2:2004 - atest 3.1 2. Kolanko 33,7 x 3,6 - P265GH 
- PN-EN 10253-2 - atest 3.1 3. Trójnik 33,7 x 4,0 - P265GH - PN-EN 10253-2 - atest 3.1 4. 
Kołnierz szyjkowy DN25 PN40 33,7 x 3,6 - P245GH - PN-EN 10222-2 1999 - atest 3.1 

 
III. Dodatkowe wytyczne zamawiaj ącego 

 
1. Na wszystkie rurociągi, kształtki, podpory i zawiesia Wykonawca zastosuje materiały 

atestowane, co zostanie potwierdzone przez przekazanie atestów, certyfikatów i innych 
świadectw na użyte materiały w dokumentacji powykonawczej. 

2. Zamawiający dopuszcza użycie rur i kształtek z materiałów posiadających atesty i będących 
akceptowanych przez UDT.  

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z następującymi opracowaniami: 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe i projektem technicznym instalacji. 
− Projektem Wykonawczym stanowiącym załącznik do zapytania. 
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4. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową w skład której wchodzi: 
− uzgodnioną i odebraną dokumentację UDT, 
− deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami sztuki 

budowlanej, świadectwa dopuszczenia itp. na stosowane materiały, 
− protokoły niezbędnych badań i sprawozdań, 
− protokoły z prób ciśnieniowych, 
− dokument gwarancyjny. 

5. Wykonawca zapewnia nadzór nad realizacją inwestycji przez osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

6. Wywóz powstałych odpadów poza zakład w zakresie Wykonawcy. 
7. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna na obiekcie w celu dokładnego zapoznania 

się z zakresem prac. 
 

Sposób przekazania oferty: 
 

− termin składania ofert do dnia 07.06.2019 r., 
− termin wykonania zadania – 30.08.2019 r., 
− ofertę należy przesłać faksem lub mailem. 
 

       Z poważaniem      
       Paweł Szymczak  
 
       Tel. +48 67/35-66-491    
       kom. +48 606-956-436 

FAX: +48 67/35-66-357   
eMail: pszymczak@steico.pl 

    
 
 
 

 
 


