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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na     

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: ,,MODERNIZACJA     STACJI     UZDATNIANIA   WODY  

W    BŁAŻEJOWICACH  -  IV postępowanie” 
 

W związku ze złożonymi w dniu 24.08.2022r. zapytaniami dotyczącymi wyżej 

wymienionego postępowania zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. 

poz. 1129 z poźn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść zapytania wraz z 

wyjaśnieniem: 
 

Pytanie nr 1  

Czy któraś z zamontowanych pomp głębinowych jest na gwarancji, a jeżeli tak to czy 

można wykorzystać tą pompę i nie kupować nowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Należy wymienić pompy głębinowe na nowe o podanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2 

Czy można wykorzystać inny system do monitoringu niż SCADA, wskazany w zapytaniu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Można zastosować inny system monitoringu. 

 

Pytanie nr 3 

Czy zamawiający zapewni dostęp do internetu, niezbędny do działania monitoringu, jeżeli 

tak to czy będzie to karta SIM, radiowo lub światłowód? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający dostarczy kartę SIM. 

 

Pytanie nr 4 

Czy system monitoringu ma wysyłać wiadomości SMS na konkretne numery telefonów o 

awariach? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Tak, system monitoringu ma wysyłać wiadomości SMS na numery telefonów. 

 

Pytanie nr 5 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie zbiornika 35 m3 z stali nierdzewnej, zamiast zbiornika 

50 m3? Zgodnie z naszymi wyliczeniami zbiornik 35 m3 będzie wystarczający do 

prawidłowej pracy SUW. 



Odpowiedź na pytanie nr 5 

Należy zastosować zbiornik o poj. 50 m3 z PEHD. 

 

Pytanie nr 6 

Czy można nie zastosować dmuchawy do płukania filtrów, jeżeli nasza technologia tego 

nie przewiduje, a jednocześnie gwarantujemy prawidłowy proces płukania? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Należy stosować dmuchawy do płukania filtrów. 

 

Pytanie nr 7 

Czy jest konieczne dostarczenie komputera stacjonarnego z monitorem 33’’ i UPS-em, w 

przypadku gdy nasz system monitorowania może być udostępniony na każdym  dowolnym 

komputerze? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 7 

Należy dostarczyć komputer z UPS i monitorem 33”. 

 

Pytanie nr 8 

Czy sygnał alarmowy monitoringu ma obejmować również wejścia do budynku SUW oraz 

sygnalizacji otwarcia włazów w studniach? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Tak, sygnał alarmowy monitoringu ma obejmować wejścia do budynku SUW oraz 

sygnalizację otwarcia włazów w studniach. 

 

Pytanie nr 9 

Czy dopuszcza się zastosowanie panelu sterowniczego 11 cali? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu sterowniczego 11 cali. 

 

  

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień przy przygotowaniu Państwa 

oferty. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod 

uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. 
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