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         Słupsk, dnia 07.02.2013r. 

     
  Wykonawcy  

 
Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usun ięcie wad  
                  w instalacjach i oprogramowaniu u kładu sterowania i automatyki  
                  w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodoci ągi Słupsk” przy  
                  ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku – sprawa nr 01/PI/2013. 
 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone 
do przedmiotowego postępowania:  
 
Pytanie nr 1: 
Czy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z 12 na 20 tygodni od podpisania 
umowy (realizacja nie wcześniej niż wrzesień 2013r.) 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania umowy z 12 na 20 tygodni 
licząc od podpisania umowy.   
 
Pytanie nr 2: 
Czy w okresie gwarancji system sterowanie będzie mógł być podłączony do sieci Internet w 
celu zdalnej diagnostyki i przyspieszenie czasu reakcji na ew. zgłoszenia. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie w okresie gwarancji systemu 
sterowania do sieci Internet. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy w przypadku braku możliwości dostarczenia połączenia do sieci Internet przez 
Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie takie połączenie (Internet 
bezprzewodowy) dostarczy na czas gwarancji. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie przez Wykonawcę we własnym 
zakresie w okresie gwarancji systemu sterowania do sieci Internet. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający zaakceptuje przekazanie programu sterowania częściowo zastrzeżonego 
do edycji poprzez narzędzia inżynierskie. Wykonawca dysponuje autorską biblioteką 
gotowych funkcji zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem.  Wykonawca 
zaproponuje możliwość przekazania pełnych praw do programu sterowania na wypadek 
zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie programu sterowania częściowo 
zastrzeżonego do edycji poprzez narzędzia inżynierskie.    
 
Pytanie nr 5: 
Czy w punkcie 4.5 Warunków zamówienia chodzi o oprogramowanie WinCC? W treści jest 
mowa o „Wince”. 
 
Odp.: W pkt. 4.5. Warunków Zamówienia jest  mowa o oprogramowaniu WinCC. 
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Pytanie nr 6: 
Proszę o doprecyzowanie pojęć „kasety sterownicze od sterowania krat” oraz „kaseta  
połączeniowa  napędów  elektrycznych”. Jakie rodzaje aparatów i urządzeń znajdują się 
wewnątrz kaset? 
 
Odp.: Kasety sterownicze od sterowania krat:  
Są to dwie kasety. Zainstalowane są one w budynku krat przepompowni ścieków bazy. 
Obecnie są one wykonane w oparciu o system Mi prod. Hensel. W kasetach tych znajdują 
się przełączniki i lampki kontrolne służące do sterowania i podglądu rodzaju pracy każdej z 
krat 
 
Kaseta połączeniowa napędów elektrycznych (2 szt.):  
Są to puszki łączeniowe, w których połączone są kable od czujników ultradźwiękowych 
mierzący poziom ścieków przy każdej kracie. Są one zainstalowane na bocznej ścianie 
blaszanej obudowy każdej z krat.  
 
Zgodnie z WZ pkt 5.13 ww. kasety mają być wykonane w stopniu ochrony IP68 


