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                                   PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczone na przebudowę stacji uzdatniania wody Sieprawki 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1 

W związku odpowiedzią na pytanie 23 w dokumencie "PYTANIA I ODPOWIEDZI / 

ZMIANA SIWZ (1)": 

"Wykonawca dostarczy urządzenia, których producent zobowiąże się, że po ich 

zainstalowaniu przeniesie prawa własności oprogramowania sterowników przemysłowych na 

rzecz Zamawiającego oraz zapewni Zamawiającemu swobodny dostęp do oprogramowania w 

celu dostosowania SUW do współpracy z „Gminnym Systemem Kontroli Pracy Ujęć Wody” 

Komunikacja otwartym protokołem komunikacyjnym MODBUS RTU." 

Prosimy o wskazanie osoby lub firmy, która zarządza „Gminnym Systemem Kontroli Pracy 

Ujęć Wody”. 

Odpowiedź: 

Pracownik Zamawiającego - Sławomir Zdyb – Koordynator ds. gospodarki wodno-ściekowej  

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na żadnym z etapów realizacji Zamówienia nie 

musi wykazywać się posiadaniem certyfikatów ISO: 

PN-EN-ISO 3834-2, PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1, PN-EN-ISO 14732, PN-EN ISO 

9712 oraz wymogu przekazania do dokumentacji powykonawczej: kopi certyfikatu PN-EN-

ISO 3834-2, ISO 9001-2001.  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy.  

 

Pytanie 3 

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym należy zamontować dmuchawę DIC 75H, 

natomiast na schemacie technologicznym rys. 3T wskazano inny typ dmuchawy: „Zestaw 

dmuchawy DIC-K05 TD 4kW – projektowany”. 

W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o wskazanie prawidłowego typu i parametrów 

technicznych dla dmuchawy. 

Odpowiedź: 

Wykonawcy w doborze urządzenia powinni kierować się parametrami pracy urządzenia 

ujętymi na str. 12 dokumentacji projektowej, tj. Q= 114 m
3
/h, Δpdm = 4,0 m, P = 4,0 kW. 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia 

SIWZ w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt 

XI SIWZ) na dzień 06-04-2016r. godz. 10:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w 

oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 


