KIWK/ZP/MK/4683/08/2020

Katowice, 12.08.2020 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa i montaż
urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” – nr sprawy:
KIWK/TOt/21/II/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWE_OS GIGABLOK.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,
których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytania:
1. Czy poprzez kable zasilające i sterownicze w zakresie zamówienia ( cytat "demontaż istniejącego
urządzenia wraz ze wszystkimi elementami, w tym elementami mocującymi do korony kanału,
kablami zasilającymi i sterowniczymi oraz przetwornikiem umiejscowionym w skrzynce
sterowania lokalnego") dotyczą kabli pomiędzy sterownikiem a przetwornikiem,
czy przetwornikiem a sondą?
2. Kto odpowiada za ewentualną wymianę kabli sterowniczych i zasilających pomiędzy sterownikiem
a przetwornikiem, gdy z pomiarów wyjdzie zaniżony stan izolacji?
Odpowiedź:
Ad.1
Zapis „demontaż istniejącego urządzenia wraz ze wszystkimi elementami, w tym elementami
mocującymi do korony kanału, kablami zasilającymi i sterowniczymi oraz przetwornikiem
umiejscowionym w skrzynce sterowania lokalnego” dotyczy kabli zasilających i sterowniczych zarówno
pomiędzy sterownikiem i przetwornikiem oraz przetwornikiem i sondą.
Wszystkie kable, tj. pomiędzy sterownikiem a przetwornikiem oraz przetwornikiem a sondą, należy
wymienić na nowe. Do demontażu starej instalacji, czyli wszystkich elementów składających się ze
starego przetwornika oraz podpiętych do niego sond (wraz z armaturą), Wykonawca będzie mógł
przystąpić po potwierdzeniu przez Użytkownika, że nowe urządzenie działa poprawnie oraz wszystkie
wymagane sygnały docierają do systemu SCADA.
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Ad.2
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia nowych kabli sterowniczych i zasilających,
spełniających wymagania dla instalowanych urządzeń oraz ułożenia ich w nowych korytkach ze stali
nierdzewnej min. 0H18N9.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający zawiadamia,
że ulegają zmianie zapisy Załącznika nr 5A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w następującym
zakresie:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. III Szczegółowy opis prac z podziałem na obiekty:
- w pkt. 1 wykreśla się ppkt. e) i f)
- w pkt. 2 wykreśla się ppkt. e) i f)
- w pkt. 3 wykreśla się ppkt. e) i f)
- w pkt. 4 wykreśla się ppkt. f) i g)
- w pkt. 5 wykreśla się ppkt. e) i f)
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który
wyznaczony jest odpowiednio:
- termin składania ofert: 18.08.2020 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert: 18.08.2020 r. godz. 10:15

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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Prezes Zarządu
Władysław Spyrka
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