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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Przebudowa 
stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/22/II/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV_ZAD.85_STACJA DMUCHAW_OS PANEWNIKI 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 1: 

Jaki system SCADA jest na Oczyszczalni Ścieków ? Prosimy o podanie nazwy oprogramowania, 
typu licencji, ilości wolnych zmiennych możliwych do zdefiniowania? 
 
Odpowiedź: 
 
Wizualizacja systemu SCADA jest oparta o system: In Touch 2012 Runtime 1000 Tag                        
with I/O Ver 10.5, typ licencji to RT. Wykonawca powinien założyć rozszerzenie licencji 
o ilość zmiennych koniecznych do realizacji zamówienia. 
 

Pytanie 2: 

Czy istniejący system SCADA na Oczyszczalni Ścieków jest objęty opieką gwarancyjną lub 
stałą opieką serwisową? Jeśli tak, to przez jaką firmę? 
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Odpowiedź: 
 
Istniejący system SCADA na oczyszczalni ścieków Panewniki nie jest objęty okresem 
gwarancyjnym, ani stałą opieką serwisową. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy, na potrzeby realizacji zadania, kody dostępu, hasła, 
źródła oprogramowania, dokumentację istniejącego systemu wizualizacji oraz głównego 
sterownika? 

Odpowiedź: 
 
Sterowniki obiektowe nie są zabezpieczone hasłem, źródła dla sterownika głównego znajdują 
się w posiadaniu wykonawcy systemu SCADA – firmy DP System Sp. z o.o.  
Dokumentacja istniejącego systemu wizualizacji dostępna jest jedynie lokalnie, w formie 
elektronicznej, na komputerze z wizualizacją SCADA znajdującym się w dyspozytorni 
oczyszczalni ścieków Panewniki. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia 
ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 03.08.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 03.08.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
 

  Prokurent  Prezes Zarządu 

Mariusz Słaboń Andrzej Hołda 


