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Z'ZP .Y T I S lPNru/2o 1 8. ELC

Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie wewngtrznego Regulaminu udzielania
zam6wieri na dostalw (zakupy inwest-vcyjne). usfugi. robotv budowlane na uslugi w ramach zadania
pn. ..Wykonanie systemu monitoringu i sterowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na zapytania dotycz1ce w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyja6nieri:

Zapytanie l: W opisie przedmiotu zam6wienia jest zapis: ,,System monitoring i sterowania muii
zapewnia(, moZliwoSd wymiany danych z systemami informacji przestrzennej GIS oraz
umo2liwia6 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.

Zapytanie 2: W nawiqzaniu do Specyfikacji Istotnych
przedmiotu zam6wienia pkt l, ppkt 1.3.
o podanie iloSci pomp na poszczeg6lnych

Wyja6nienie 2:

Warunk6w Zamowienia - Czg36 III - Opis
i 1.4.3 ,,Przepompownie Sciek6w", prosimy
przepompowniach oraz ich mocy.

ilo6i pomp(szt.
moc

pompv(KW)

Jastrzgbie P3J 2 2t
Jastrzgbie PIJ 2 15

Rychn6w PROl 2 7,46

Grgbosz6w PG5 2 4,2

Michalice 2 3,95

Staromiejska PNA/5 w Namyslowie 2 2,5

Tuwima PNA/4 w Namyslowie 2 2,1

Ole6nicka PNA/3 w Namyslowie 2 18,3

l-Maja PNA/7 w Namyslowie 2 4,5

Nad Widaw4 w Namyslowie 2 2,5

Sybirak6w w Namyslowie 2 1,3

Zapytanie 3: Czy * przypadku przepompowni objgtych obecnie monitoringiem r6wnie| rraleiy
wymieni6 szafu sterownicze na nowe?

Wyja3nienie 3: W przypadku przepompowni objgtych obecnie monitoringiem nie nale2y wymieniat szaf
sterowniczych na nowe.

Zapy anie 4: Czy SUW Jana Pawla jest wla5ciwie ikompletnie wyposa2ony metrologicznie? Je5li nie,
po czyiei stronie lezy doposa2enie obiektu w konieczne urzadzenia pomiarowe?.
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WyjaSnienie 4: SUI{ Jana Pav,la jest wyposaZony kompletnie i nie wymaga doposuienia w urzqdzenia
pomiarowe.

Zapytanie 5: Prosimy o podanie ilo6ci i mocy uri4
pompy, przepustnice, itp.) dla SUW Jana pawla.

Wyja6nienie 5: dmuchqwa 30Hf
sprgharka 2xl,1kW
pompa podchlorynu 2xlZW
przepus tnica filtra wody uzdatnionej 3 x9 0W
przepu.stnica pompy wody plucznej 90lV
pompa przerzutowa Z, 5 kW
pompa pluczqca 22kW
hydrowar pompownia gldwna 4xlSkW
przeplywomierz do sieci 2xl5lV
pompa osadu 1,|kW
z ow ory odpow ie trzaj qc e fil*y 3 x 3 5 14/

wentyl ator napow ietrzaj qcy I 2 0W
pompa studnia nr 3 3,7kW
pompa studnia nr 10 5,5kW
pompa studnia nr 7 5,5kW
pompa studnia nr l2 5,5kW
pompa studnia nr 5 5,5kW
pompa studnia nr 4 5,5kW
pompa studnia nr 11 3,7kW

Zapytanie 6: W przypadku SUW Jana pawla: "Wyko,
wyposa2enie elektryczne, silowe i steruj4ce, to jest styczniki, bezpieczniki, sterownik
wrazz modulami,
oprogramowanie sterownika technologiczrego,
oprogramowanie stanowiska dysporytorskiego,
oprogramowanie SCADA. "
Czy przez powyzsze rozumie6 naleiry, i2 zadanie nie obejmuj e Zadnych prac nie
miyanych z nowQ szaf4 sterow nicz1 i nowym stanowiskiem dyspozytorskim/SiADA

Wyja6nienie 6: Zapewnienie funkcjonalnoici systemu SLW JP umoiliwiajqcej rejestrowanie
i archiwizowanie blgdfw falownikfw, pracy zestawu hydroforowego oraz mo1liwoSt
zdolnego, niezale2nego blokowania i odblokowywania kaZdej z pomp zestctwu
wymagat bgdzie prac zwiqzanych z utworzeniem komunikacji pomigdzy sterownikiem
ob iehowym a zestaw em hydroforowym.
W clrwili obecnej z poziomu sterownika zadawane jest jedynie ciSnienie pracy
zestawu.

Odczyt cifnienia i przeplywu w komorze pomiarowej oraz informacja o zalaniu lub
otwarciu lamory przelazywana jest na stanowisko dyspozytorskie za pomocq stacji
telemetrycznei GSI,I/GPRS zabudowanej w komorze. Parametry przekazlutane
sq bezpoSrednio do firmy GDF nastgpnie za pomocq Internetu na stanowisko
dyspozytorskie. Prace muszq obejmowat zapewnienie komunikacji pomigdzy komorq
pomiorowq i SUW Jana Pawla z pominigciem obecnie funkcjonujqcego systemu GDE
Wlkonavvca bgdzie musial dostarczyt niezbgdne urzqdzenia do zapewnienia
komunikacji.
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Zapytanie 7: Prosimy o podanie oWnosare
zvtiyanych z SUW Jan pawla oraz podanie liczby studni. 

-

Wyja6nienie 7: Na S(W JP iest siedem studni, hfirych obwody silowe znajdujq sig w budynku SUW.
Szafy sterownicze przy studniach wyposa1one sq w rozlqcznik obwod1w silowych
pompy z kontrolq otwarcia stykow oraz listwg z wyprowadzonymi sygnalami:
- poziomu lustra wody w studni (sonda 4_20mA),
- otwarcia wlazu studni,
- otwarcia szafy sterowniczej,
- przeplywu (wodomierz z naHadkq optycznq, I impuls to I l).

Nale2y nuzglgdnit dodatkowe sygnqty ciinienia na wyjiciu ze studni oraz zalania
komory studni. Zamawiajqcy we wlasnym zakresie uzupelni komory o czujnik ciinienia
oraz czujnik zalania.

zaPyHnre o: ury wyKonawca zadanta ,,l3udowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp
glgbinowych i orurowania stacji uzdatniania wody" (dotycry SUW OU;azOay skonnguru;L
sterownik SUW pod k4tem poprawnej wsp6lpracy z nowym systemem dyspozytorsfimi

Wyja6nienie 8: Sterownik PLC bgdzie posiadal dodatkowy, zarezerwowany dla systemu wizualizacji
i sterowania SCADA port R5485 umoiliwiajqcy komunikacjg iprzekazywanie ianych.
Zamaw iaj qcy udostgpni adre sy zmiennych.

Lap anrc v: rroslmy o podanle mtormacJt, czy Zamawiaj4cy dysponuje aktualnym oprogramowaniem
2r6dlowym do istniej4cych sterownik6w PLC, kt6re mij1 zostad'wlqizoie do systemu
monitoringu i sterowania? Czy udostgpni je wykonawcy ni potrzeby realizacji zadaiia?

wyj asnienie 9 : Zamaw i ai qcy nie dysponuj e opro gramow an i e m ir1dlowym.

Zapytanie 10: "Dob6r i wyposazenie punktu po
czujnik ci5nienia wody na sieci wodoci4gowej leLy po stronie Zamawiijqc"go.; Cry
przetworniki pomiarowe pozostalych parametr6w: temperatura, wlamanie i zalinie oraz
parametry zasilania elektrycznego urzqdzert pomiarowych r6wnie2 lea4 po stronie
Zamawiaj4cego?

Wyjajnienie l0: Tak, pozostale przetworniki r6wnie2 le2q po stronie Zamawiajqcego.

Zapytanie ll: Czy przedmiot zam6wienia obejmuje *y
przeptywomierzy? JeSli nie, proszg o informacj g czy istniej4ce przeplywomierze
wyposa2one s4 w odpowiednie przetworniki pomiarowe?

Wyja$nienie I l: Przedmiot zam6wienia nie obejmuje wymiany istniejqcych przeplywomierzy, hdre
wyposalone sq w przetworniki pomiarowe.

Zaoytanie 12: Proszg o podanie jaki obecnie system m
modemy/rej estratory GSIU/GPRS zastosowano do przekazu danych?

Wyja6nienie 12: Istnieiqcy monitoring obslugiwany jest przez firmg Aqua-RD Spdlka z o.o., na ich
serwerze, oprogramowanie TelWin SCADA. Do przekazu danych wykorzystywane
sq urzqdzenia Cellbox U3.
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Zapy anie 13: Czy wizja lokul,
zloZeniem harmonogramu realizacj i prac?

WyjaSnienie 13: Wizia lokalna obiekt|w przed zloieniem oferty nie jest obligatoryjna, natomiast jest
wymagana przed zlo2eniem harmonogramu prac.

zapytanie 14: Jesli wizja jest wymagana p.r"d@; *ydt ffi
ofert, w celu umozliwienia Wykonawcom zapoznania sig z obiektami.

wyjasnienie 14: ll'izja lokalna obieh1w przed zloieniem oferty nie jest wymagana.

Zapyltanie 15: Proszg o udostEpnie
(zakupy inwestycyjne), usfugi, roboty budowlane.

Wlzja5nienie 15: Regulamin w zalqczeniu.
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