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Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego – 

nazwa zamówienia publicznego: Modernizacja automatyki Komunalnej Oczyszczalni 

Ścieków w Borysławicach, znak sprawy 1/2013. 

 

 

Wykonawca zadał następujące pytania: 

 

 

1. Czy Wykonawca w ramach zadania dostarcza i uruchamia stację zlewczą 

ścieków dowożonych?  

Odp. Zgodnie z projektem w zakres  zadania nie wchodzi dobór, dostarczenie ani 

uruchomienie stacji zlewczej ścieków dowożonych. 

 

2. Proszę o potwierdzenie pojemności dysku twardego dla zestawu komputerowego 

na potrzeby wizualizacji. Na stronie 10 opisu do projektu podana jest wartość 

3500GB, czyli ok. 3,5TB. 

Odp. Wpisano wartość pomyłkowo – ma być 350 GB. 

 

3. Proszę o potwierdzenie liczby zmiennych dla oprogramowania SCADA. Na 

stronie 14 opisu do projektu podana jest wartość 150 zmiennych. Z naszego 

doświadczenia wynika, że taka wartość jest zbyt mała, aby obsługa oczyszczalni 

w sposób efektywny mogła monitować i ewentualnie sterować procesem 

technologicznym.  

Odp. Dostarczona scada ma mieć możliwość rozbudowy. Na tym etapie ilość zmiennych 

podana w projekcie wystarcza – uwzględniając możliwość dołączenia innych urządzeń można 

zwiększyć  ilość zmiennych dostarczonej scady do 300 wartości zmiennych.                   

Zatem w kosztorysie etap 3: - w poz. 6. – opis: runtime (licencja) oprogramowanie 

wizualizacji procesu technologicznego wersja HMI z Web serwerem – kpl. 1 – należy 

uwzględnić w dostarczonej scadzie 300 zmiennych procesowych.  

 

 



4. Czy Zamawiający może udostępnić następujące dokumenty w wersji edytowanej: 

a. Oświadczenie art. 22, 24 zał. 4, 4a, 

b. Oświadczenie grupa kapitałowa zał. 4b, 4c, 

c. Wykaz robót zał. 4d, 

d. Oświadczenie osób zał. 4e, 

e. Wykaz osób zał. 4f. 

Odp. Zamawiający udostępni na stronie internetowej następujące dokumenty w wersji 

edytowanej (te, które wymagają długiego wpisywania) jako załączniki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: Wykaz robót zał. 4d, Oświadczenie osób zał. 4e,  

Wykaz osób zał. 4 f. Zamawiający nie widzi potrzeby umieszczenia pozostałych 

dokumentów w wersji edytowanej.. 

 

5. Czy potwierdzeniem należytego wykonania robót mogą być 

referencje/poświadczenie wystawione przez Generalnego Wykonawcę, dla 

którego ubiegający się o zamówienie realizował prace wymagane do przetargu? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że potwierdzeniem wykonania robót mogą być dokumenty 

wystawione przez generalnego wykonawcę. 

 

6. Zamawiający wymaga, aby wykaz wykonanych robót zawierał co najmniej pięć 

robót polegających na instalacji lub modernizacji automatyki w oczyszczalni 

ścieków           o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 800.000 zł netto, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac (dokumentem 

potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone może być np.: poświadczenie). Wykaz robót 

budowlanych należy sporządzić wg załącznika nr 4d, b). W załączniku 4d w 

tabeli widnieje tylko 5 wierszy. Gdzie Wykonawca wpisać ma pozostałe 

kontrakty, jeżeli ich wpisanie dokumentuje łączną wartość robót a w/w załącznik 

jest w wersji nieedytowalnej. 

Odp. Zamawiający zamieści „Wykaz robót  zał. 4 d” w wersji edytowanej, co pozwoli na 

dowolne rozszerzanie wierszy.  

 

 

 

 



7. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu zamówienia uczestniczyła osoba 

mogąca pełnić funkcję kierownika budowy i osoba ta posiadała uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacji elektrycznych i automatyki. Natomiast 

uprawnienia budowlane są udzielane w specjalności: „instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Prosimy o 

doprecyzowanie zakresu uprawnień. 

Odp. Zamawiający będzie akceptował uprawnienia budowlane w specjalności: „instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” 

 

8. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

jaka informacja ma być dostarczona z Krajowego Rejestru Karnego. Dla osoby 

fizycznej podpisującej dokumenty do oferty (prezesa spółki) czy firmy? 

Odp. W przypadku złożenia oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do oferty 

należy dołączyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu 

zbiorowego czyli spółki oraz dla osób uprawnionych do reprezentowania spółki czyli jej 

członków zarządu 
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