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WSZYSCY WYKONAWCY

Dzial4Ec na podstawie art. 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamowien sektorowych w,pELKoM'sp. z o.o.
Zazqd ,PELKOM' Sp. z o.o. w Pelplinie udziela wyjaSnien tre5ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia pn.: Budowa dw6ch zbiornik6w retencyjnych oraz
gzeSciowa rozbi6rka budynku wraz z wykoneniem 5ciany szczytowe, budynku w mieJscowosci
Rudno (Znak sprawy: z,P.271.10.2017 .JRPI

W gliu 22.11.2017 r. Zamawiaiacv otzvmal pisma zawieraiace prosbe o wvjasnienie SIWZ o nasteouiacei
tresci:
Pytanlo l:

Prosimy o informacie czy zamawi4qcy dopuszcza wykonanie zbiomik6w na wode pitna o lepszych
parametrach u2ytkowych ni2 w projekcie, wykonanych jako skrecane na Sruby z paneli ze stali ocynkowanej
pomalowanych na warsztacie epoksydowE farbE proszkowe lub zgodnie z Panstwa dokumentacjq farb{
Brantho Korrux 3w'1, uszczelnionych dedykowanymi kitami firmy SIKA? Na oferowanq techriologi{
posiadamy cabsciowy atest PZH (w zaleczeniu) a jei pzewaga nad technologiq zaprojektowanq na panstivi
projekcie polega tym, i2:
a) proponowana technologia nie posiada po+Eczen spawanych, kt6re se mniej odporne na korozje,
b) powiezchnia wewnQtrzna stali w zbiornikach Globtank zabezpieczona jest podwojnie (ocynk + farba

nakladana na warsztiacie a nie na budowie), kiedy w zaprolektowanych zbiornikach farbe nanosi sie
bezposrednio na stal czarnq,

c) w technologii Globtank nie wykonujemy zadnych spawan, kiedy w technologii zaproponowanej w
dokumentacji pzetargowe.i zbiorniki spawa sie (lub r6wniez skreca na poqczeniach poziomych) na
placu budowy co powoduje obni2enie jakosci spaw6w, oraz koniecznosd malowania polqczef
spawanych na budowie,

d) technologia montazu zbiornik6w zaproponowanych w PansMa dokumentacji zaklada spawanie
polqczen pionowych i skrecanie polqczen poziomych. Technologia Globtank zaklada skrQcanie
wszystkich potqczen eliminu.iqc w ten spos6b koniecznosc wykonywania spaw6w na budowie i

pzyspieszajec proces monta2u.
Proponowane rozwiezanie/ technologia jest trwalsza niz zaproponowana w prgekcie podstawowym.

Odpowlodr:
Zamawiajqcy nie dopuszcza wykonania zbiomik6w w technologii wskazanej przez Wykonawce.
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