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Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacii uzdatniania wody SUW Szoy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo Elblaskie
o wydajności proiektowei 250/500 m3/h

orzetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2017 z dnia 04.09.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu jw.
Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie informacji czy przy ułożeniu rur pod drogą powiatową nr 111 iN oraz rowem
melioracyjnym R-E-1 Zamawiający dopuszcza technologię przecisku zamiast przewiertu sterowanego.
Od powiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów w technologii przecisku pod warunkiem uzyskania zgód
właściciela drogi powiatowej oraz właściciela rowu.

Pytanie nr 12:

W załączonym przez Państwa przedmiarze robót branży technologiczno-sanitarnej, w dziale sieci
międzyobiektowe — obiekty na sieciach — poz. nr 450 „Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe

o śr. 600 mm” podano obmiar 8 szt., natomiast z rysunków nr T-1 oraz SM-19 i SM-21 (zestawienia

studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej) projektu wykonawczego branży technologiczno-sanitarnej
wynika, że studzienek PP 600 mm powinno być łącznie 12 szt. Prosimy o informację co do ilości studzienek

które wykonawca będzie musiał dostarczyć na plac budowy.

Od powiedź:

Do wyceny przyjąć należy łącznie 12 szt. studzienek PP 600 mm (poz.448 przedmiaru)

Pytanie nr 13:

Ze względu na konieczność powiązania nowego obiektu z pracującym u Zamawiającego systemem SCADA

prosimy o informacje jakie oprogramowanie SCADA pracuje na serwerze w centralnej dyspozytorni oraz czy
w ramach zadania konieczne będą rozbudowy licencji pracujących na serwerze o dodatkowe zmienne.

Odpowiedź:

Obecnie na serwerze w Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej w Elblągu pracuje oprogramowanie
SCADA Wonderware System Platform 2014R2, 25K 10/5K History wraz z wizualizacją InTouch 2014R2 dla
Platformy Systemowej RDS (wersja term inalowa).

Z 25 tys. sygnałów l/O wykorzystywanych jest ok. 6800 zmiennych

Z 5 tys. zmiennych licencji Historiana wykorzystywanych jest ok. 2700 zmiennych
Wykonawca przygotowując ofertę powinien samodzielnie oszacować czy obecna licencja będzie
wystarczająca, czy też wymagane będzie jej rozszerzenie uwzględnić to w cenie oferty.
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