
                                                                 
 

Suchowola, dnia 18 listopada 2013 r. 

 

 
Nr sprawy: ZP.271.1.2013 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę i 

modernizację stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli” 
 

Numer ogłoszenia: 218209 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 233623 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 

 
Zamawiający: CENTROKOM Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Tadeusza 
Grabowskiego, z siedzibą przy ul. Goniądzkiej 58, 16-150 Suchowola, tel. 85 712 52 01 wew. 
22, fax. 85 712 52 01 wew. 25, e-mail: centrokom@centrokom.pl, na podstawie art. 38 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami 
udziela wyjaśnień i odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 
W przedmiotowych stacjach uzdatniania wody zaprojektowano zestawy hydroforowe – 
wielofalownikowe, w których falowniki zintegrowane są z silnikami pomp. Prosimy o 
odpowiedź czy falowniki mają być wyposażone w wyświetlacze do ich parametryzowania 
oraz odczytu parametrów falownika takich jak: aktualna częstotliwość, obroty, moc na wale 
silnika? 
 
Odpowiedź nr 1 
Ze względu na ułatwienie obsługi i nadzoru systemu hydroforowego wymagane jest, aby na 
falownikach pomp zmontowane były panele operatorskie z wyświetlaczem tekstowym lub 
graficznym.  
 
Pytanie nr 2 
W przedmiotowych stacjach uzdatniania wody zaprojektowano zestawy hydroforowe – 
wielofalownikowe, w których falowniki zintegrowane są z silnikami pomp. Prosimy o 
odpowiedź czy sterowanie w przypadku awarii któregoś z falowników układ ma przejść 
automatycznie na pracę sieciową, czyli sterowanie poprzez układ styczników? 
 
Odpowiedź nr 2 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości podawania wody do sieci wodociągowej 
m.in. na potrzeby ppoż. wymagane jest, aby szafa sterownicza zestawu hydroforowego 
wyposażona została w układ styczników sterujących pompami na wypadek awarii któregoś z 
falowników. Przejście na pracę sieciową przy awarii falownika ma odbywać się w pełni 
automatycznie.  
 



                                                                 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o odpowiedź czy na szafach zestawów hydroforowych mają być zamontowane 
przełączniki umożliwiające ręczne sterowanie każdą pompą z pominięciem sterownika? 
 
Odpowiedź nr 3 
Wymagane jest, aby szafa sterownicza zestawu hydroforowego wyposażona została w 
przełączniki serwisowe zamontowane na drzwiach szafy, a umożliwiające pracę ręczną, 
automatyczną i wyłączenie poszczególnych pomp zestawu.  
 
Pytanie nr 4 
Czy w przypadku awarii przetwornika ciśnienia na zestawie hydroforowym należy 
przewidzieć automatyczną pracę przy sterowaniu pompami z awaryjnych czujników 
ciśnienia? 
 
Odpowiedź nr 4 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości podawania wody do sieci wodociągowej 
m.in. na potrzeby ppoż. wymagane jest, aby system sterowniczy zestawu hydroforowego 
wyposażony został w dodatkowe czujniki ciśnieniowe (np. presostaty lub wyłączniki 
ciśnieniowe), które mają zabezpieczyć ciągłość pracy zestawu hydroforowego w przypadku 
awarii przetwornika ciśnienia. 
 
Pytanie nr 5 
Czy zestawy hydroforowe mają być wyposażone w panel operatorski tekstowy z przyciskami 
czy panel dotykowy bez przycisków? 
 
Odpowiedź nr 5 
Ze względu na ułatwienie obsługi i nadzoru systemu hydroforowego wymagane jest, aby na 
szafie sterowniczej zestawu zamontowany był panel operatorski – dotykowy (graficzny- 
kolorowy) bez dodatkowej klawiatury.  
 
Pytanie nr 6 
Czy komunikacja sterownika zestawu hydroforowego z falownikami ma się odbywać poprzez 
wyjścia analogowe czy np. cyfrowe typu Modbus, Profibus, etc.? 
 
Odpowiedź nr 6 
Ze względu na konieczność wymiany danych pomiędzy falownikiem i sterownikiem w 
obydwie strony, należy wykonać komunikację między tymi urządzeniami z wykorzystaniem 
standardu np. Modbus, Profibus lub innych? 
 
Pytanie nr 7 
Czy szafy sterownicze do technologii SUW i zestawów hydroforowych mają być wyposażone 
w sterowniki tej samej serii w ramach standaryzacji urządzeń na obiekcie?  
 
Odpowiedź nr 7 
Ze względu na konieczność zachowania standaryzacji na obiektach oraz ułatwienia obsługi i 
serwisowania stacji uzdatniania wody wymaga się, aby sterownik zestawu hydroforowego 
oraz stacji uzdatniania były tego samego typu. 



                                                                 
 
 
Pytanie nr 8 
W projekcie elektrycznym są szczątkowe zapisy o rozdzielnicach SUW i SZH, brak jest 
jednak ich schematów, co skutecznie uniemożliwia rzetelną wycenę tych elementów. Brak 
jest również szczegółowych wymagań, co do aplikacji do wizualizacji stanu pracy SUW na 
panelu XBTN GT oraz urządzeń, które do tego celu mają być użyte. 
 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, aby firma 
wykonująca przedmiotowe inwestycje wykazała się znajomością branży i doświadczeniem w 
budowie czy modernizacji automatycznych stacji uzdatniania wody co ma być potwierdzone 
stosownymi referencjami ze zrealizowanych tożsamych projektów. W związku z tym 
Zamawiający oczekuje , że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca , będzie posiadał 
odpowiedni kwalifikacje, potencjał techniczny i wiedzę do wykonania branży AKPiA dla 
automatycznych stacji uzdatniania wody.   

  
Ze względu na możliwość oferowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający nie może 
wskazać w dokumentacji konkretnego typu urządzenia ani jego producenta np. typu 
sterownika  zarządzającego stacją czy zestawem hydroforowym. Zgodnie z informację 
Inwestora, szafy sterownicze do zestawów hydroforowych (SZH) są urządzeniami 
dostępnymi u wybranych producentów wraz z układem pompowym jako rozwiązanie 
kompaktowe  w związku z czym uznajemy , że są wyrobem typowym  dlatego nie widzimy 
konieczności załączania do projektu schematu elektrycznego. Podobnie jest z szafami do 
sterowania technologią uzdatniania wody (szafa sterownicza SUW). W dokumentacji w 
sposób wystarczający opisano parametry techniczne i funkcjonalne jakie mają spełniać 
przedmotowe tablice sterownicze. Zamawiający wymaga dostarczenia schematów 
elektrycznych wraz z dokumentacją techniczn-ruchową poszczególnych urządzeń na etapie 
odbioru urządzeń lub na żądanie przed ich wbudowaniem celem oceny ich zgodniości z 
projektem i specyfikacją. Jednym z wymogów Zamawiającego jest między innymi , żeby ze 
względu na standaryzację urządzeń i ich obsługę po rozruchu stacji uzdatniania, sterowniki 
wbudowane w szafach sterowniczych zarówno zestawu hydroforowego jaki i SUW były tego 
samego typu. 
 
Pytanie nr 9 
 
W związku z odpowiedzią Zamawiającego do pytania nr 28 zwracam się z prośbą o 
udzielenie odpowiedzi czy Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne mają być tylko na 
pełne zestawy technologiczne czy mogą być dopuszczone na indywidualne urządzenia i 
materiały składające się na zestawy technologiczne. 
 
Odpowiedź nr 9 
  

Zamawiający dopuszcza Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczna również na materiały i 
urządzenia indywidualne składające się na zestawy technologiczne. 


