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Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie wewngtrznego Regulaminu udzielania
zam6wieri na dostawy (zakupy inwestycyjne). uslugi. robotv budowlane na uslugi w ramach zadania
pn. ..Wykonanie systemu monitoringu i sterowania sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na zapytania dotycz4ce w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyjaSnieri:

Zapytanie 1: W opisie przedmiotu zam6wienia jest zapis: ,,System monitoring i sterowania musi
zapewniat mo2liwoS6 wymiany danych z systemami informacji przestrzennej GIS oraz
umoZliwia6 wsp6lprac9 z zasobami mapowymi". Proszg o podanie jaki system GIS
Paristwo posiadaj4? Jaki standard wymiany danych posiada system GIS?
WyjaSnienie

l:

Nie posiadamy systemu GIS.

Zamawiajqcy wymaga stosowania rejestrator6w w obudowach z tworzyw sztucznych.
zastosowanie rejestrator6w w obudowie metalowej,
odporniejszej od obud6w z tworzyw sztucznych na warunki zewngtrzne?

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza

Wyja5nienie 2: Zamawiajqcy wymaga zqstosowania obudowy z tworzwa sztucznego.

przedmiotu zam6wienia pkt 2, ppkt 2.4 ,,Punkty pomiarowe ciSnienia i przeptywu na sieci
wodoci4gowej", prosimy o podanie Srednic ruroci4gu w miejscach planowanego montazu
przeptywom ierzy i czuj nik6w ciSnienia.

WyjaSnienie

3:

Urzqdzenia pomiarowe przepfu,u i ciinienia nalely zabudowat
wymienionych w ph. 2.4.1 oraz 2.4.2 obiektach za wyjqtkiem:

w

na

wszystkich

-

pompownia wody Kamienna

-

komora zasuw Wilkiw tranzyt - zabudowany przeplywomierz, brak pomiaru
ciinienio - monta2 tylko czujnika ciinienia,
komora zasta/v Jastrzgbie - zabudowany przeplywomierz, brak pomiaru ciinienia monta:2 tylko czujnika ciinienia.

-

-

monitorowana

obecnym systemie SCADA,

zabudowane przeplywomierze i pomiar ciinienia,

Dla pozostalych obiehdw nalei zabudowat pomiar przeplywu i ciinienia.
P ods tqw owe porametry ruroc iqgdw na pozostalych obiehach :

-

komora zasuw Wilkdw - rurociqg 160 PEHD, w miejscu zainstalowanych
wodomierzy DN|00,
pompownia wody Strzelce * rurociqg 200 PEHD, w miejscu zainstalowanych
wodomierzy DNl00,
pompownia wody Dqbrowa - 90 PVC, w miejscu zainstalowonego wodomierza
DNBO,
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pompownia wody Pqgdw - 200 PVC, w miejscu zainstalowanego wodomierza
DNI50,
pompownia wody Gluszyna - w miejscu zainstalowanego wodomierza I00 PEHD,
komora zastrw Bukowa - 110 PEHD, w miejscu zainstalowanego wodomierza
DNIOO,

-

komora zast{w ldzikowice - rurociqg DN150 PCV, w miejscu zainstalowanego
wodomierza DNl00,
komora zqsuw Kowalowice - 160 PEHD, w miejscu zainstalowanych wodomierzy
DNlOO,

tranzyt Baldwinowice-Gluszyna
Zapytanie

- I 60 P EHD.

4: W nawi4zaniu do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia - CzgS6 III - Opis
przedmiotu zam6wienia pkt 2, ppkt 2.5 ,,Punkty pomiarowe przeptyrvu na sieci
kanalizacyjnej", prosimy o podanie Srednic ruroci4gu w miejscach planowanego monta2u
przeplywomierzy.

Wyja5nienie 4: Obecny zaltres nie przewiduje montaZu nowych przeplywomierzy.

Zapytanie

5: W nawi4zaniu do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia

-

Czg56

III -

Opis

przedmiotu zam6wienia pkt 2, ppkt 2.6 ,,Pompownie 6ciek6w", prosimy o podanie iloSci
pomp na poszczeg6lnych pompowniach oraz mocy pomp.
Wyja5nienie 5: IloSt i moce pomp na przepompowniach wymagajqcych zmiany szafy sterowniczej:
JASTRZEBIE P3J

2

21,00

JASTRZqBIE PIJ
KAMIENNA PKOI
KAMIENNA PROMYK
RYCHNOW PROI
GREBOSZOW PGs
MICHALICE
STAROMIEJSKA PNA/5
TUWIMA PNA/4
OLESNICKAPNA/3
I-MAJA PNA/7
NAD WTDAWA
SYBIRAKOW

2

15,00

2

3,50

2

3,15

2

1,46

2

4,20

2

3,95

2

2,50

2

2,10

2

18,30

2

4,50

2

2,50

E. Plater

2

1,30

1

2,50

Zapytanie 6: SUW Jana Pawla:
a) czy jest dostgpny schemat technologiczny;

b) czy jest dostgpna aktualna wersja dokumentacji technicznej zvrieraj4cej istniej4ce
modyfikacje;

c) jaki jest preferowany typ sterownika PLC maj4cego by| uLyty na SUW JanaPawla oruz

d)

panela operatorskiego;
iloS6 studni.

WyjaSnienie 6: a) Tak;

b) Takw wersji papierowej.
c) Ze wzglgdu na zachowanie przyjgtego przez Zamawiajqcego standardu stosowanych
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jest sterownik Siemens 37-1500. Dobdr panela operatorskiego
Zamatv iaj qcy poz o s taw ia Wykonaw cy.
urzqdzeri preferowany

d)

7 studni.

Zaoytanie 7: SUW Objazda:
a) czy dostgpnajest aktualna dokumentacja techniczna;
b) ,,Rejestrowane i archiwizowane powinny byi wszystkie blgdy falownik6w oraz praca
zestawu hydroforowego."
czy jest to ju2 obslugiwane przez istniej4cy sterownik,
czy trzeba doposa2y6 sterownik w odpowiednie we/wy;

-

WyjaSnienie 7: a) Nie jest dostgpna aktualna dokumentacja techniczna. Zamawiajqcy posiada tylko
do

kument acj g pr oj e kt ow q.

b) ll ramach trwajqcej modernizacji SUW Objazda w

ramach zadania ,,Budowa
zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp glgbinowych i orurowania stacji
uzdatniania wody" przewidziano sterownik wyposa1ony v) dodatkowy port
komunikacyjny R5485 zarezerwowany na potrzeby przekazywania danych
do projektowanego, nadrzgdnego systemu monitoringu i sterowania. Udostgpnione
zostanq adresy zmiennych.

Zaoytanie 8: SUW: Jakubowice, Swiercz6w, Woskowice G6rne, Siedlice
a) doposazenie uklad6w w modemy GSM, czy sq dostgpne dokumentacje techniczne?

b)

,,NaleZy dokonai modyfikacji oprogramowania sterownika obiektowego, kt6ra
pozwoli na przechowywanie danych lokalnie w pamigci sterownika, zgrywanie
na noSnik USB, generowanie raport6w, przegl4danie danych biei4cych
i archiwalnych lokalnie a w przypadku braku komunikacji pomigdzy obiektem
i SCADA, pozrvoli na przeslanie danych do serwera systemu SCADA po nawi4zaniu
komunikacji." Cry istniej4ce sterowniki to umozliwiaj1, czy naleiry wymienid
sterownik PLC na nowy?

Wyja6nienie 8: a) Dla SUW Jakubowice, SUW ltoskowice oraz SUW Siedlice dokumentacje techniczne
dostgpne sq w wersji papierowej. Na S(W Siedlice zainstalowany jest modem Inventia
MT202, h6ry przesyla za pomocq SMS informacje 9 zdarzeniach.

Nie posiadamy ahualnej dokumentacji SUW Swierczdw. Na tym obiekcie nie
ma sterownika i udadu podtrzymania zasilania. Jest natomiast zainstalowany

rejestrator Cellbox U3, h6ry monitoruje i przekozuje do obecnego systemu SCADA:
- poziom lustra wody w studni,
- przeplyw,
- poziom wody w zbiorniku,
- ciinienie na wyjiciu ze stacji,
- przeplyw na wyjiciu ze stacji,
- alarmwlamania.
Na SUW Swiercz6w nale2y przewidziet dodatkowo sygnaty monitorowania pracy
pompy w studni, pracy zestowu hydroforowego oraz stanu niskiego i przelewu
w zbiorniku wody.
b) Zamawiajqcy nie posiada wiedzy w tym zakresie i pozostawia decyzjg Wykonowcy.
Sterowniki zainstalowane na S(W:
SUII Siedlice - Allen Bradley Micrologix 1400
SUW Woskowice, SUWJqkubowice - SAIA PCD2.M1
SUW Swierczdw - brak sterownika
Zapytanie 9: Cry system SCADA dedykowany do wizualizacji i archiwizacj i procesu technologicznego
SUW Jan Pawla, opisany w rozdziale 2.1.1 pkt 3 OPZ, kt6ryz ma byi zainstalowany
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w

jest niezaleZnym systemem od systemu SCADA
i sterowania cal4 sieci4 wodoci4gow4 i kanalizacyjn4?

pomieszczeniu operator6w SUW,

dedykowanego do monitoringu

WyjaSnienie 9: System SCADA dedykowany do wizualizacji i archiwizacji procesu technologicznego
S(W Jana Patttla, kt6ry ma byt zainstalowany w pomieszczeniu operatoriw S(W musi

byt

systemem niezaleinym tzn. dzialat lokalnie,

na

dodatkowym komputerze,

niezale1nie od systemu SCADA dedykowanego do monitoringu i sterowania. Dane
muszq byt przekazywane do dedykowanego, nadrzgdnego systemu SCADA.

Zapfranie l0:. Prosimy

o

podanie wyposaZenia szaf sterownicrych przy studniach glgbinowych

zwi1zanych z SUW Jan Pawla oraz podanie liczby studni.

WyjaSnienie

l0:

Na S(W JP jest siedem studni, kt6rych obwody silowe znajdujq sig w budytku SUW
natomiast szafu sterownicze przy studniach wyposa2one sq w rozlqcznik obwoddw
silowych pompy z kontrolq otwarcia stykfw oraz listwg z wyprowadzonymi sygnalami:
- poziomu lustrawody w studni (sonda 4-20mA),
otwarcia wlazu studni,
otw arc i a sz afu st er owni cz ej,

przeplywu (wodomierz z nakladkq optycznq, I impuls to I l).
W ramach wymiany szafy obiektowej nale2y tmzglgdnit dodatkowy sygnal zalania
komory studni. Zamawiajqcy we wlasnym zalcresie uzupelni komory o czujnik zalania.

-

Zapytanie

ll:

Wyj aSnienie

1

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiaj4cy dysponuje oprogramowaniem
2r6dlowym do istniej4cych sterownik6w PLC, kt6re maj4 zosta6 wl4czone do systemu
monitoringu i sterowania.

I : Zamat v i aj qcy n i e dys p o nuj e op r o gr am ow an

ie

m

ir 6 dl owy m.

Zapytanie 12: SUW Objazda - prosimy o podanie Epu i modelu istniej4cego (aktualnie wdra2anego)
sterownika PLC. Ponadto z zapis6w w pkt 2.2 OPZ wynika, 2e wdruhany sterownik PLC
ma dodatkowo przesyla6 dane do systemu technologicznego SUW Jan Pawla - prosimy
o podanie typu medium transmisyjnego oraz wykorzystanego protokolu transmisji
danych. Zapis ten sugeruje (patrz pyt. 1), 2e na SUW Jana Pawla naleLry dostarczy6
system SCADA technologiczny (niezalehny od systemu monitoringu i sterowania) oraz
stacjg operatorsk4 (klienta) systemu monitoringu - prosimy o potwierdzenie.

WyjaSnienie 12: V[/ ramach trwajqcej modernizacji SL|W Objazda w ramach zadania ,,Budowa
zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp glgbinowych i orurowania stacji
uzdatniania wody" przewidziono sterownik wyposaiony w dodatkowy port
komunikacyjny R5485 zarezerwowany na potrzeby przekazywania danych
do projehowanego, nadrzgdnego systemu monitoringu i sterowania. Ze wzglgdu
na zachowanie przyjgtego przez Zamautiajqcego standardu stosowanych urzqdzeri
preferowany jest sterownik Siemens 57-1500 co Zamatttiajqcy bgdzie mdgl pontierdzit
w terminie pdiniejszym. W pomieszczeniu operator6w S(IW JP bgdzie znajdowal sig
niezale2ny komputer wizualizujqcym pracg S(IW oraz jedna z trzech stacji
operatorskich nadrzgdnego systemu sterowania i monitoringu, na hdrej operatorzy
bgdq mogli monitorowat pracA S(W Obiazda.
Zaoytanie 13: Prosimy o wyjaSnienia w jakim celu modem GSM/GPRS ma by6 wyposa2ony
w indywidualny akumulator? Wydaje sig, Ze uklad podtrzymania zasilania powinien
dotyczy6 calei szafu sterowniczei, a nie tylko lednego elementu.
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WyjaSnienie 13: Modem GSA,I/GPRS moie byt zasilany z ttkladu podtrzymania zasilania sterownika
w szafie sterowniczej.

Nie dotyczy SUW Swiercz|w, na ktilrym nie ma sterownika i ukladu podtrzymania
zasilania. Jest natomiast zainstalowany rejestrator Cellbox U3, kt6ry monitoruje
i przekazuje

do obecnego systemu SCADA
poziom lustra wody w studni,
- przeplyw,
- poziom wody w zbiorniku,
-

- ciinienie na wyjiciu ze stacji,
przeplyw na wyjiciu ze stacji,
- alarmwlamania.

-

Na S(W Swierczfw naleiy przewidziet dodatkowo sygnaly monitorowania pracy
pompy w studni, pracy zestawu hydroforowego oraz stanu niskiego i przelewu
w zbiorniku wody.

Zapytanie 14: Pkt 2.3 OPZ

-

o podanie typ6w

SUW Jakubowice, Swiercz6w, Woskowice G6rne, Siedlice. Prosimy
i modeli istniej4cych sterownik6w PLC.

Wyja6nienie 14: SUW Siedlice - Allen Bradley Micrologix 1400
S(W Woskowice, SUW Jakubowice - SAIA PCD2.M1
S(W Swierczdw - brak sterownika
Zapytanie 15:Pkt2.4 OPZ - Punkty pomiarowe ci6nienia i przeptywu na sieci wodoci4gowej

a) Na kt6rych obiektach jest aktualnie dostgpne zasilanie z sieci elektroenergetycmej ?
b) Prosimy o dodatkowe wyja$nienie dotyczqce trybu pracy w prrypadku pracy bateryjnej.
W OPZ jest zapis: ,,.. .zestaw baterii (akumulator6w) powinien zapewni6 pfizez co najmniej
miesi4ce prawidlow4 pracg ukladu pomiarowego przy transmisji serii danych
pomiarowych co 20 minut (lub czgSciej) i natychmiastowej stan6w alarmowych..."

24
c)
d)

Prosimy o wyja6nienie co Zarnawiaj4cy rozumie przsz slowo ,,czqSciej".
Czy na obiektach, wymienionych w pkt 2.4.1 OPZ, naleLy r6wnie2 zabudowa6 urz4dzenia
pomiarowe przeptywu i ci3nienia ? Jeheli tak to prosimy o podanie podstawowych
paramef6w technologiczrych ruroci4g6w do doboru urz4dzefi pomiarowych.
Pkt 2.4.2. OPZ - prosimy o podanie podstawowych parametr6w technologiczrych
ruroci4g6w do doboru wz4dzefi pomiarowych.

Wyja$nienie l5: a) Zasilanie dostgpne jest na obiektach:
pompownia wody Kamienna - monitorowana w obecnym systemie SCADA
pompown ia w ody Strz e I c e,
p ompownia w ody Dqbr ow a,

pompowniawody Pqg6w,
p omp owni a w ody Glus zyna.

b)Ilyra2enie ,,czgiciej" odnosi sig do sytuacji awaryjnych, tymczasowych, h6re
wymagat bgdq obserwacji punktu pomiarowego z interwalem lw6tszym od 20 minut.
c) Urzqdzenia pomiarowe przeplywu i ciinienia nalei zabudowat na wszystkich

v-';::#:*:,*;"1:;i;"1::"1:::;i:il:!rr':#:nymsys,emiescADA,
zabudow ane przepfm,omierz e i pomiar c iinienia,

komora zasuw Wilkfw tronzyt - zabudowany przeplywomierz, brak pomiaru
ciinienia - montal tylko czujnika ciinienia,
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komora zasuw Jastrzgbie - zabudowany przeplywomierz, brak pomiaru
ciinienia * monta2 tylko czujnika ciinienia.
Dla pozostalych obiektiw nale2y zabudowat pomiar przepb*u i ciinienia.
Podstawowe parametry rurociqgdw na pozostalych obiehach:

komora zoslnt) Wilkdw

-

wodomierzy DN100,
pompownia wody Strzelce
wodomierzy DN100,

rurociqg 160 PEHD, w miejscu zainstalowanych

-

rurociqg 200 PEHD, w miejscu zainstalowanych

pompownia wody Dqbrowa - 90 PVC, w miejscu zainstalowanego wodomierza
DN8O,

pompownia wody Pqg6w

- 200 PVC, w miejscu zainstalowanego wodomierza
DN]50,
pompownia wody Gluszyna - w miejscu zainstalowanego wodomierza 100
PEHD.
d)

-

komora zasuw Bukowa
DNlOO,

-

-

komora zasuw ldzikowice

-

wodomierza DN100,
komora zaslrw Kowalowice
DNlOO,

110 PEHD, w miejscu zainstalowanego wodomierza

-

rurociqg DNl50 PCV, w miejscu zainstalowonego

- 160 PEHD,

tranzyt Bsldwinowice-Gluszyna

w miejscu zainstalowanych wodomierzy

- 160 PEHD.

Zapytanie 16: Pkt 2.5 OPZ - Punkty pomiarowe przeptyrvu na sieci kanalizacyjnej. Prosimy o podanie
typu i modelu istniej4cego urz1dzenia pomiarowego na ruroci4gu tlocznym w Wilkowie.

WyjaSnienie 16:

W Wilkowie zainstalowany jest przeplywomierz DN 150, typ. Przeplywomierz
Elehromagnetyczny MAG 5I00W, -firmy Siemens.

Zapytanie 17: Pkt2.6 OPZ
a) Pkt 2.6.1

-

-

Przepompownie Sciek6w
Prosimy podanie typu, nazwy istniej4cego systemu monitoringu oraz podanie

typ6w, modeli un4dzefi obiektowych
b)

Wyja5nienie

na

przepompowniach niewymagaj4cych

modemizacji.
Pkt 2.6.2- Prosimy o podanie szczegolowego zakresu modemizacji szaf sterowniczych,
w szczeg6lno3ci c4y wymianie podlegaj4 istniej4ce sterowniki. Ponadto prosimy o podanie
zastosowanych typ6w i modeli istriej4cych sterownik6w na tych obiektach.

jest przezfirmg Aqua-RD Spdlka z o.o., na ich
lWin SC A DA.
b) Istniejqce szafy sterownicze oparte sq o sterowniki firmy Siemens z typu S7-200,
przewiduje sig wykorzystanie istniejqcych sterownikdw, dopuszcza sig ich wymiang

l7: a) Istniejqcy monitoring
s

obslugiwany

erw erze, opr o gr amow an ie

w

Te

przypadku gdy proponowane ronuiqzanie przez wykonawcA bgdzie tego

wymagalo, wymiana taka musi byt przewidziana na etapie skladania ofert.
Zapytanie 18: Pkt 2.8 OPZ - Fontanna
Prosimy o podanie typu i modelu istniej4cego urz1dzenia pomiarowo-transmisyjnego.
W),jaSnienie

l8: Cellbox
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odprowadzanych z Browaru w Namyslowie
go
urz1dzenia pomiarowo-transmisyjnego.
istniej4ce
i
modelu
Prosimy o podanie typu
WyjaSnienie l9: Pomiar Sciek|w Browar.

Pomiar realizowany jest przez przeplywomierz Promag L100 DN 150, reiestracia
i transmisja realizowana jest przez urzqdzenie CellBOX-H3 , nie przewiduie sig
dokonywania zmian w zainstalowanych urzqdzeniach, naleiy przeiqt do monitoringu
istniejqcy system pomiarowy, bez zmian w oprogramowaniu lokalnym.

Zapytanie20:Pkt4 OPZ - SCADA
a) Prosimy o podanie informacji dotyczqcej moZliwej do wykorzystania infrastruktury
sieci komputerowych w poszczeg6lnych lokalizacjach tj..: w siedzibie Zamawiaj4cego
ul Mariafska 2, budynku SUW Jana Pawla, budynku OS ul. Grunwaldzka.
b) Prosimy r6wnie2 o podanie informacji dotyczqcej pol4czert transmisyjnych pomigdzy
ww. lokalizacjami.

a)

Wyja6nienie 20:

c)

Poszczeg6lne lokalizacje posiadajq lokalne sieci komputerowe
do Internetu mo2liwe do wykorzystania.
- siedziba Zamm,viajqcego ul. Mariariska - przylqcze iwiatlowodowe,
- budynek SUW JP - lqcze radiowe 5GHz,
- budynek OS Grunwaldzka - lqcze radiowe 5GHz.

We wszystkich ww. lokalizacjach dostgp do Internetu zapewnia lokalny

mo1e zestawit polqczenia VPN.
do SUW JP.

Zapytanie

2li

W

z

dostgpem

provider, kt6ry

planach jest zrobienie przylqcza iwiatlowodowego

- Serwer SCADA
a) Prosimy o uszczeg6towienie wymagari dotycz4cych szafy

Pkt 4.2 OPZ

b)

serwerowej,
etc.
myszkg,
w szczeg6lnoSci odno6nie wyposa:Zenia w lokalny monitor, klawiaturg,

Prosimy

o podanie informacji

odnoSnie do miejsca lokalizacji szaff, warunk6w

zasilania, warunk6w wlqczeniado sieci komputerowej'

Wyjasnienie 21: a) Dostarczenie szafy serwerowej leiy po stronie Wykonawcy. Nale2y przewidziet
peryferia umoilliwiajqce obslugg serwera w pomieszczeniu serwerowni ti. monitor,

klawiaturg i mYsz oPtYcznq.
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Prosimy o podanie dokladnej liczby stacji operatorskich dostarczanych w ramach
zadanii z podaniem miejsc instalacji, warunk6w zasilania i podl4czenia do sieci

a)

komputerowYch.

Wyjasnienie 22: W ramach zadania dostarczone bgdq trzy stacie operatorskie systemu monitoringu

sterowania sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej oraz jedna stacja operatorska
sluiqca do monitorowania S(Il4/ JP.
Mi ej sca ins tal aci i s t acj i op er ators kic h :
- litcatny komputer iprrotoro SL\W JP zlokalizowany w pomieszczeniu operatoriw

i

SLIW,
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stacja operatorska systemu monitoringu

i

sterowania zlokalizowana w siedzibie

Zamawiajqcego
ul. Mariariska 2,

- stacja

operatorska systemu monitoringu

i

sterowania zlokalizowana

w pomieszczeniu

operator6w SUW JP,
- stacja operatorska systemu monitoringu
Oczyszczalni iciek6w.

i

sterowania zlokalizowana w budynku

W ZAMoWIENIA
Zamawiajqcy zmienia treS6 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia dotyczqcej w/w przetargu
nieograniczonego, poprzezzmiany w siwz, d.:
1. W czgSci III SIWZ (OPZ) pkt2.4.l. Zabudowa wewn4trz obiektu - dodaje sig tre56:
,.Obiekt pompownia wody Kamienna oblgty jest obecnie istniej4cym systemem monitoringu.
Nalezy rvykorzysta6 znajduj4ce siE, n6 o6l"gcie urz4dzenie GPRS oraz w zakresie funkcjonalnym,
wizualizacji i sterowania zachowai istniejqcy stan."
2.

W czgSci Itr SIWZ (OPZ) pkt2.4.4, W zakresie wizualizacji - dodaje sig tre56:
,,Na obiektach, na kt6rych znajdujq sig zestawy hydroforowe tj.:
pompownia wody Strzelce,
pompownia wody D4browa,
pompownia wody P4g6w,
pompownia wody Gfu szyna,
naleZy dodatkowo monitorowa6 stan pracy zestawu."

3. W czgSci III SIWZ (OPZ\ pkt.2.7 Fontanna - otrrymuje

nowe brzmienie:

,,Obiekt objgty jest obecnie istniej4cym systemem monitoringu. Nalezy wykorzysta6 znajduj4ce sig
na obiekcie urz1dzenie GPRS oraz w zakresie funkcjonalnym, wizualizacji i sterowania zachowad
istniej4cy stan."
-1.

czgSci I SIWZ (IDW) pkt. 15 Miejsce, termin i spos6b zloLenia oferty - otrzymuje nowe
brzmienie:
l. Ofertg naleiry zldry| w siedzibie Zamawiaj1cego: Zaklad Wodoci4g6w i Uslug Komunalnych

W

,,EKOWOD" Sp6lka
w

,t LgNtO,VLdttt

do dnia

z

o.o.,

ul.

Mariatiska

2,46

100 Namysl6w,

sekretariat,

termrnre:
14.05.2018 r.

2. Ofertg nale2y zlo2ry6 w nieprzezroczystej,

do godz.

10:00

zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopertg (paczkg) naleiry opisa6 nastgpuj4co:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta w postgpowaniu na wykonanie dostaw pn.:

,rOferta monitoring"
Nie otwierai

przed dniem: 14.05.2018 r. przed godz. l0:15.

5. W czgSci I SIWZ GDW) pkt. 16 l\{iejsce i termin otwarcia ofert - otrzymuje nowe brzmienie:
Otrvarcie oferl nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego: Zaklad Wodoci4g6w i Uslug Kon-runalnych
..E,KOWOD" Sp6lka z o.o., ul. Mariariska2. ,16 - 100 Namysl6w, pok6i nr l, w terminie:
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Spolka z o.o, w Namyslowie
do dnia

14.05.2018 r.

o godz.

10:15

Zmiana treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zostatra dol4czona do specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia i stanowi jej integraln4
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