
Ostrów Wielkopolski dn. 11.08.2017r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

ul. Wysocka 57

63-400 Ostrów Wielkopolski
nazwa i adres zamawiającego

SIWZ

1/ Tryb udzielenia zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

2/ Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch pomp obiegowych w wykonaniu:

-  pompa  pozioma  o  korpusie  spiralnym,  jednostopniowa  o  wartościach  znamionowych  i

podstawowych wymiarach zgodnych z normą EN 733,

- zabudowa na wspólnej ramie podstawy,

- w wykonaniu  procesowym - sprzęgło z długą tuleją umożliwiające demontaż wkładu pompy bez

demontażu silnika,

- osiowy króciec ssący,

- promieniowy króciec tłoczny,

- wał wyposażony w wymienną tuleje osłaniającą wał w obszarze montażu uszczelnienia

- korpus spiralny oraz wirnik z wymiennymi pierścieniami szczelinowymi

-  wirnik  wyważony  dla  dopasowania  do  określonego  punktu  pracy,  co  pozwala  na  oszczędności

energii,

- dwa przetworniki ciśnienia fabrycznie zamontowane po stronie ssącej i tłocznej pompy,

- zintegrowany inteligentny przekaźnik ciśnienia z wyświetlaczem LCD (pomiar ciśnienia na ssaniu i

tłoczeniu,  różnicy  ciśnień  i  wskazania  punktu  pracy)  wyposażony  w  interfejs  komunikacyjny

przeznaczony do wymiany danych z systemem SACADA,

- medium tłoczone - woda gorąca do max temp. 100°C wg VDI 2035,

- wydajność 200,00 m3/h,

- wysokość podnoszenia 95,00 m,



- typ ustawienia - do montażu na płycie fundamentowej,

- króciec tłoczny- ciśnienie nominalne PN 16,

- nominalne ciśnienie dopływu PN 16,

- średnica nominalna króćca po stronie ssącej DN 100,

- króciec tłoczny średnica nominalna DN 80,

- praca z przetwornicą częstotliwości - łożyska silnika izolowane,

- moc silnika max. 75 kW,

- ochrona silnika IP55,

- klasa sprawności silnika IE3 wg normy IEC 60034-30,

3/ Termin wykonania zamówienia: 

  8 tygodni od podpisania umowy

4/ Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Sławomir Jędzrzejewski: tel. 515 046 349 , e-mail: elektrocieplownia.jedrzejewski@ozcsa.pl

Waldemar Hadała: tel. 515 046 230 , e-mail: elektrocieplownia.hadala@ozcsa.pl

5/ Termin związania ofertą: 30 dni

6/ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

złożenie ofert:   25.08.2017r.   do godz.    12:00   siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57

otwarcie  ofert:    25.08.2017r  .  godz.    12.10    siedziba  OZC  S.A.  Ostrów  Wielkopolski.  ul.  Wysocka  57

oznaczyć na kopercie:

OFERTA NA DOSTAWĘ DWÓCH POMP OBIEGOWYCH – NIE OTWIERAĆ PRZED:

25.08.2017r. GODZ. 12:10

7/ Opis  kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert  wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert:

- cena - 90%

- gwarancja - 10%

8/ Wskazanie wymaganych dokumentów w tym obligatoryjnie oświadczenia o którym mowa w §11

ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień.

9/ Do oferty dołączyć karty katalogowe wraz z charakterystykami hydraulicznymi pomp.


