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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Wymiana 
kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika 
biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” nr sprawy: 
KISA/TOt/24/I/2022_KOGENERATOR_OŚ_GIGABLOK 

 
 

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 nr 1: 
Odnośnie pytań i udzielonych na nie  odpowiedzi jak poniżej proszę o doprecyzowanie. 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o podanie standardu komunikacji szafki zasilająco sterowniczej zbiornika biogazu 
i pochodni biogazu. 
Odpowiedź: 
Sterowanie i akwizycję danych realizuje sterownik PLC zlokalizowany w MCC5. Sterowanie 
szafek wykorzystuje sygnały dyskretne cyfrowe i analogowe (4-20 mA) 
Czy zatem ten sterownik ma sterować całym procesem technologicznym uruchomienia 
pochodzi oraz pracy zbiornika czy tylko ma być systemem nadrzędnym dającym ogólny 
sygnał start/stop i zbierający statu pracy/awarii i pomiarów analogowych? 
Czy zamawiający dopuszcza zamiast sygnałów "po drucie" zainstalowanie w Szafce 
Dmuchaw biogazu wyspy I/O i wykorzystanie do komunikacji magistrali światłowodowej 
do komunikacji ze sterownikiem w MCC5? 
Odnośnie pytań i udzielonych na nie  odpowiedzi jak poniżej proszę o doprecyzowanie. 
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Odpowiedź: 
Wymaga się, aby dostarczana pochodnia stanowiła kompletne urządzenie wraz z rozdzielnicą 
sterującą oraz obwodami zabezpieczającymi. 
W trybie pracy automatycznej zapalenie pochodni powinno następować na podstawie sygnału 
wystawianego przez port I/O sterownika: sterownik wystawia sygnał „załącz” na podstawie 
sygnału z czujnika poziomu biogazu w zbiorniku (poziom uruchomienia i poziom wyłączenia). 
Operator pracujący w SCADA ma możliwość wybrania trybu pracy zdalnej i ręcznego zdalnego 
uruchomienia pochodni, co z punktu widzenia elementu wykonawczego realizowane będzie 
poprzez ten sam port sterownika. 
W trybie pracy lokalnej pochodni operator ma możliwość uruchomienia urządzenia z 
rozdzielnicy sterującej. W celu ochrony pracy w układzie przekaźnika bezpieczeństwa należy 
wykorzystać presostaty zabezpieczające, m.in. od zbyt niskiego ciśnienia biogazu na 
rurociągu zasilającym pochodnię. 
W trybie pracy lokalnej operator systemu SCADA otrzymuje sygnał „praca lokalna”, z 
wizualizacją stanu pochodni („praca”, „wyłączenie”, „awaria”), ale bez możliwości 
sterowania urządzeniem. 
Zamawiający dopuszcza zrealizowanie układu sterowania z wykorzystaniem wyniesionej 
wyspy i sterowania wykorzystującego protokół komunikacyjny przy wykorzystaniu 
sterowników  S7-300 i Step 7.  
 
 
Pytanie nr 2: 
Odnośnie pytań i udzielonych na nie  odpowiedzi jak poniżej proszę o doprecyzowanie. 
Pytanie nr 51: 
W SIWZ pkt 1.1.2.6 jest mowa o dwóch stacjach roboczych typu all-in-one. Proponujemy, 
aby nowe instalacje były wizualizowane na istniejących stacjach roboczych przy 
wykorzystaniu istniejącej aplikacji SCADA, która oczywiście wymagać będzie rozbudowy. 
Prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający zakładał instalację nowego systemu SCADA, 
dedykowanego dla nowej instalacji? Czy jeśli nowa instalacja zostanie zintegrowana 
w istniejącym systemie, to czy dostawa stacji roboczych typu all-in-one będzie nadal 
konieczna? Jeśli tak, to jaka będzie ich funkcja oraz gdzie będzie ich docelowe miejsce 
montażu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozbudowanie istniejącego systemu SCADA o dodatkowe ekrany 
zapewniające wizualizację pracy agregatu kogeneracyjnego i współpracujących z nim 
instalacji i urządzeń. Prace systemowe powinny być wykonane pod nadzorem programisty 
systemu SCADA użytkowanego przez Eksploatatora – Katowickie Wodociągi S.A. 
Co Zamawiający dokładnie rozumie pod pojęciem stacja robocza all in one? Czy Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania systemu SCADA na technologii webowej, gdzie komputer "all in one" 
jest tylko terminalem, który łączy się z systemem poprzez sieć Ethernet. System zachowuje 
funkcjonalności systemy SCADA, takie jak podgloąd i zadawanie parametrów pracy. 
Monitoring awarii, archiwizację danych, wykresy, ekrany synoptyczne, trendy, tworzenie 
raportów? 
Odpowiedź: 
Jeżeli sterownik agregatu kogeneracyjnego realizuje funkcje serwera web i realizuje dostęp 
z wykorzystaniem  bezpiecznego protokołu internetowego stacja „all in one” jest wyłącznie 
terminalem – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Jeżeli jednak dostęp i sterowanie 
wymaga wykorzystania aplikacji pracującej z wykorzystaniem OS stacja „all in one” staje się 
kompletnym zintegrowanym komputerem z monitorem. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązania pośredniego z wykorzystaniem sterownika agregatu, 
dedykowanego serwera zabudowanego w serwerowni (nie w „chmurze”) i terminala na 
biurku operatora. 
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Zamawiający informuje również, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
które są wyznaczone odpowiednio:  
- termin składania ofert: 19.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert:  19.10.2022 r. godz. 10:15 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
 Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
 Mariusz Słaboń Andrzej Cebula 


