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PI/DF/2019          Słupsk, dnia 05.08.2019 r. 

     
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
 

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa urządzeń 
służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu 
wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska” – 
sprawa nr 31/PI/2019. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
W związku z wymaganiem posiadania przez rejestratory napełnienia certyfikatu na 
iskrobezpieczeństwo prosimy o podanie rodzaju strefy zagrożenia wybuchem oraz jej stopnia 
w miejscach planowanych instalacji na kanalizacji sanitarnej. Jeżeli strefy posiadają różny 
stopień prosimy o dokładne sprecyzowanie ile miejsc leży w każdej z nich. Parametry te są 
dla nas niezbędne do dobrania odpowiedniego rejestratora oraz określenia zagrożenia przy 
prowadzeniu prac instalacyjnych. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że klasyfikuje sieć i studnie na kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 9 czerwca 2016 r w sprawie  
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
atmosferze potencjalnie wybuchowej do grupy II urządzeń – urządzenia przeznaczone 
do stosowania w innych miejscach zagrożonych występowaniem atmosfery 
wybuchowej, obejmujące kategorie urządzeń 2.  
 
Pytanie nr 2: 
W związku z wymaganiem posiadania przez rejestratory napełnienia certyfikatu na 
iskrobezpieczeństwo prosimy o podanie Państwa wewnętrznych procedur prowadzenia prac 
na kanalizacji sanitarnej w strefach zagrożenia, w których mają być instalowane urządzenia 
pomiarowe. Pozwoli nam to określić dokładne koszty instalacji urządzeń. Chcemy z nich 
uzyskać informacje m.in. o wymogu używania ubrań antyelektrostatycznych, narzędzi 
nieiskrzących oraz dopuszczonych elektronarzędzi. Informacje te są nam niezbędne do 
dokładnej kalkulacji kosztów instalacji urządzeń. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że stosuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na 
sieci kanalizacyjnej. Atmosfera wybuchowa przed każdym wejściem do komory jest 
badana, a w razie konieczności wentylowana. Natomiast praca rejestratorów odbywa 
się w zamkniętej przestrzeni studni, bez kontroli wybuchowości atmosfery, stąd 
wymóg iskrobezpieczeństwa urządzeń.    
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pokrywy studni w miejscach instalacji (strefy 
zagrożenia wybuchem) są wykonane w technologii nieiskrzącej oraz prosimy o podanie 
parametrów ich certyfikatu. Informacja ta jest nam niezbędna do określenia stopnia 
zagrożenia przy prowadzeniu prac instalacyjnych. 
Odp.: Zamawiający wskazuje, że stosuje typowe włazy kanalizacyjne wykonane z 
żeliwa szarego, które nie są i nie muszą być certyfikowane na iskrobezpieczeństwo.  
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Zwracamy uwagę, że porównanie prac operacyjnych związanych z 
otwieraniem/zamykaniem włazów nie jest adekwatne do pracy urządzenia 
elektrycznego w zamkniętej, potencjalnie wybuchowej atmosferze. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
05.08.2019 r.          
 


