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Sulejówek, 2016-10-14 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

Korekta zapytania ofertowego nr 08/2016 

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż dokonał następujących korekt: 

I. w załączniku nr 2 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” dokonano następujących 

zmian: 

BYŁO: 

  CZĘŚĆ NR 4 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu ziemnego 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia CO2 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

3. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia propanu 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
80Nm3/h, 

- gaz na wejściu w fazie ciekłej 

- ciśnienie wyjścia (faza gazowa): regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa,  

1  
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4. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia acetylenu 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 10Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 2500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

1  

5. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia powietrza 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

 

  CZĘŚĆ NR 5 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Regulator ciśnienia zerowego lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, acetylen, 
powietrze, 

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN65 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Regulator ciśnienia zerowego lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, acetylen, 
powietrze,  

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 25 
Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN50 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  
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JEST: 

  CZĘŚĆ NR 4 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu ziemnego 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia CO2 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

3. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia propanu 

Wymagania: 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 
80Nm3/h, 

- gaz na wejściu w fazie ciekłej 

- ciśnienie wyjścia (faza gazowa): regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa,  

1  

4. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia acetylenu 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 10Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 2500 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

1  

5. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia powietrza 

Wymagania: 

- maksymalny obsługiwany wydatek 300Nm3/h, 

- ciśnienie wejścia 400 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  



 

4 
 

 

  CZĘŚĆ NR 5 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, acetylen, 
powietrze, 

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm3/h, maksymalne co najmniej 
300Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN65 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

2. Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu 

Wymagania: 

- przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO2, propan, acetylen, 
powietrze,  

- ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 100 od 200 kPa, 

- ciśnienie wyjścia: 7 kPa, 

- zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 25 
Nm3/h, 

- średnica przyłączy: nie mniej niż DN50 

- typ przyłącza: kołnierzowe 

1  

 

Błędny plik PDF z załącznikiem nr 2 usunięto z portalu „Baza konkurencyjności” i umieszczono 

aktualny, poprawiony dokument. 

II. W treści zapytania ofertowego dokonano następujących zmian: 

- zmieniono maksymalny termin realizacji zamówienia: 

Było: 14 listopada 2016 r. 

Jest: 25 listopada 2016 r. 

Błędny plik PDF z zapytaniem ofertowym usunięto z portalu „Baza konkurencyjności” i umieszczono 

aktualny, poprawiony dokument. Skorygowano również odpowiednie pole w formularzu na portalu 

„Baza konkurencyjności”. 

 

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian.  


