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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
NUMER 7 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz 

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach 

Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod numerem 525919-

N-2019 w dniu 18.03.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto- Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1  

Jaki system SCADA pracuje na stacji w Dębnie? Czy zamawiający wymaga zastosowania 

tego samego systemu na nowoprojektowanej stacji? Czy w zakresie wykonawcy będą 

prace związane z konfiguracją i rozbudową stytemu SCADA na stacji w Dębnie? 

 

Odpowiedź nr 1  

Na stacji w Dębnie pracuje system wizualizacyjny Indusoft WEB Studio w wersji 7.0. z 

licencją na 300 zmiennych. Zamawiający wymaga systemu kompatybilnego z systemem 

istniejącym w celu standaryzacji, a nazwy podaje w celach pomocniczych. 

W zakresie Wykonawcy jest rozbudowa SCADA SUW w Dębnie w celu podglądu ekranów 

wizualizacji SUW Przychojec, oraz odczyt informacji z systemu SUW  Dębno i wyświetlenie 

ich na wizualizacji SUW Przychojec 

Dodatkowo zamawiający informuje, że obecnie wykorzystywanych jest 266 zmiennych. 

System posiada tylko klucz RunTime i nie ma do niego swobodnego dostępu. System SUW 

Przychojec ma zawierać informacje z SUW Dębno i odwrotnie. Gwarancja na system 

automatyki wraz z systemem wizualizacji kończy się 31.12.2019 r. Wszelkie zmiany w 

systemie SCADA przed upływem tego terminu wiążą się z utratą gwarancji na system 

automatyki. Wykonawcą systemu automatyki była firma Elcont Sp. J. Radosław Cieślak, 

Fabian Rębisz, a właścicielem licencji jest Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

 

 

Pytanie nr 2 

Jaki system radiowego odczytu wodomierzy jest używany przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający używa systemu radiowego odczytu wodomierzy „IZAR@MOBILE 2” v. 2.4, 

którego producentem jest Diehl Metering Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach. 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 


