
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
40-322 Katowice, ul. Wandy  6 

 

NIP  9542588939  REGON  240612757 
KRS: 0000281711  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości 
 

numer  telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06 
 e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl  www.kiwk.katowice.pl 

facebook.com/katowicka.infrastruktura/ 
 

 

KIWK/ZP/MK/3409/06/2021                                               Katowice, 16.06.2021 r.  
 

 

 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Wymiana komponentów 

systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” - nr sprawy: KIWK/TOt/03/I/2021/ 

SCADA_OŚ_GIGABLOK 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 19 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.  

 

Pytanie 1: 

Do zapewnienia połączenia między serwerami konieczny jest przełącznik sieciowy gigabitowy. 

Czy zakup takiego przełącznika wchodzi w zakres dostaw Wykonawcy? Jeśli tak, proszę 

o wyspecyfikowania wymagań urządzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zakup przełącznika sieciowego wchodzi w zakres dostaw Wykonawcy. Zastosowany przełącznik 

powinien być gigabitowy z min. 5 portami. Przełącznik nie musi być zarządzalny. 

 

 

Pytanie 2: 

Monitory w starej konfiguracji posiadają inną rozdzielczość i proporcje niż planowane w zamówieniu. 

Czy w ramach modernizacji konieczne jest przerobienie ekranów synoptycznych na nową rozdzielczość, 

czy uruchomienie jej w rozdzielczości jaka jest wykorzystywana obecnie? 

 

Odpowiedź: 

Z racji innej rozdzielczości, jakie będą posiadać nowe monitory, konieczna jest adaptacja ekranów 

do nowych warunków, gdyż poprzednia rozdzielczość wynosiła 1280x1024 i do takiej rozdzielczości 

były przygotowane ekrany w SCADA. 
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Pytanie 3: 

Biorąc pod uwagę głębokość istniejącej szafy serwerowej, w znaczący sposób zawęża się wybór modeli 

serwerów. Czy możliwe jest wykorzystanie serwera w obudowie typu Tower wraz z półką do montażu 

w szafie, ewentualnie czy w grę wchodzi wymiana szafy na głębszą. 

 

Odpowiedź: 

W celu montażu serwerów rakowych konieczna będzie wymiana jednej szafy na większą, tak aby 

zmieściło się tam kilka serwerów 1U lub podobnych. 

 

 

Pytanie 4: 

Proszę o uszczegółowienie, czy rozmiar przestrzeni dyskowej na serwerze kopii zapasowych (Załącznik 

6 OPZ punkt 3b)  dotyczy sumy rozmiarów fizycznych dysków twardych, czy przestrzeni dostępnej dla 

użytkownika korzystając z RAID1? 

 

Odpowiedź: 

Rozmiar przestrzeni dyskowej ma być przestrzenią dostępną dla użytkownika. 

 

 

Pytanie 5: 

Proszę doprecyzować ile sztuk monitorów i komputerów miniPC należy zakupić na potrzeby stanowisk 

operatorskich. 

 

Odpowiedź: 

Na potrzeby stanowisk operatorskich wymagane są łącznie 2 komputery mini-PC (opcjonalnie terminale 

Thin Client) oraz 4 monitory 24-calowe.  

 

 

Pytanie 6: 

Proszę określić z jaki system raportujący jest obecnie wykorzystywany i czy możliwa jest ingerencja w 

jego konfigurację, dostępność instrukcji konfiguracji i zgodność z Windows Server 2019. Jeśli nie czy 

konieczne będzie wykonanie części raportowej w innym narzędziu? 

 

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości ingerencji w obecnie posiadany system raportowania oraz tworzenia wykresów, 

dlatego konieczne jest zastąpienie systemu raportowania oraz tworzenia grafik nowym, posiadającym 

takie same możliwości jak obecnie stosowany. 

 

 

Pytanie 7: 

Czy podczas migracji, wizualizacja będzie wymagana do prawidłowego działania zakładu? 

 

Odpowiedź: 

Podczas migracji jest konieczna wizualizacja pracy oczyszczalni. Dopuszcza się przerwę nie dłuższą niż 

jedna godzina ze względu na dużą liczbę parametrów koniecznych do monitorowania. 

 

 

Pytanie 8: 

Czy oprócz samej migracji, mają odbyć się dodatkowe modyfikacje wizualizacji? - zmiana okien 

wizualizacyjnych, naprawa obecnych problemów etc. 

 

Odpowiedź: 

Konieczne jest dopasowanie rozdzielczości ekranów (około 34) do nowego systemu, gdyż obecna 

rozdzielczość to 1280x1024. Do tego wlicza się również baza raportów oraz wykresów. 
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Pytanie 9: 

Jaka jest obecna wersja systemu Wonderware? 

 

Odpowiedź: 

Obecna wersja systemu Wonderware to 9 z 2005 roku. 
 

 

Pytanie 10: 

Czy możemy dostać projekt systemu Wonderware? 

 

Odpowiedź: 

Z projektem systemu Wondreware można zapoznać się jedynie podczas wizji lokalnej. 
 

 

Pytanie 11: 

Czy podpięcie serwerów do sieci jest po stronie IT KIWK? 

 

Odpowiedź: 

Podpięcie serwerów, jak i konfiguracja, uruchomienie i dostosowanie do nowych warunków leży po 

stronie Wykonawcy. 
 

 

Pytanie 12: 

Czy serwery możemy zamontować w istniejącej szafie? 

a) Jeżeli tak to czy jest miejsce w istniejącej szafie? 

b) Jeżeli nie, to czy mają zostać dostarczone nowe szafy? 

 

Odpowiedź: 

Obecnie wykorzystywana szafa rackowa jest za mała na nowy serwer 1U, dlatego konieczna jest 

wymiana jednej szafy na większą. 
 

 

Pytanie 13: 

Czy replikacja maszyn może odbywać się w dowolny sposób? 

 

Odpowiedź: 

Replikacja ma się odbywać w taki sposób, aby w razie awarii możliwe było odzyskanie wszystkich 

parametrów pracy oczyszczalni. 
 

 

Pytanie 14: 

Na której maszynie powinna zostać postawiona baza danych SQL? 

 

Odpowiedź: 

Wybór maszyny, na której będzie zainstalowana baza SQL zależy od Wykonawcy. Należy przewidzieć, 

aby praca bazy nie kolidowała z pracą innych podzespołów systemu. 
 

 

Pytanie 15: 

Ile licencji SQL Cal będzie potrzebnych? 

 

Odpowiedź: 

Ilość potrzebnych licencji SQL Cal ustala Wykonawca, tak aby była ona odpowiednia do prawidłowej 

pracy systemu. 
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Pytanie 16: 

W dokumencie „Zalacznik-nr-6-do-SIWZ_Opis-przedmiotu-zamowienia„ zauważyliśmy rozbieżność 

odnośnie wielkości monitorów klienckich. Czy rozmiar monitorów ma wynosić 24 cale (opis) czy 27 

(schemat architektury)? 

 

Odpowiedź: 

Schemat architektury jest rysunkiem poglądowym, rozmiar monitorów wynosi 24 cale. 
 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który 

wyznaczony jest odpowiednio:  

- termin składania ofert:24.06.2021 r. do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert: 24.06.2021 r. godz. 10:15 

 

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.  

 

 

Z poważaniem 

 

Członek Zarządu   Prezes Zarządu 

 Andrzej Cebula   Andrzej Hołda 

 

 

 


