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Starachowice 11.08.2017 r.  

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja części osadowo-
biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO 
 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

 
Pytanie 1 
Pytanie: czy dla obiektu nr 92: Maszynownia komór Fermentacyjnych MKF  
Poz. 92.T.4 – pompa cyrkulacji osadu w obiegu grzewczym Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie agregatu pompowego stacjonarnego, poziomego, suchostojącego z wirnikiem 
otwartym, z dwoma uszczelnieniami mechanicznymi, sprzęgłem oponowy, podstawa pompy 
odlew żeliwny, silnik  przystosowany do pracy z falownikiem.        
Odpowiedź 
Nie wyrażamy zgodny na zastosowanie pompy tego rodzaju. Pompa poz. 92.T.4 powinna być 
pompą wyporową, a pompa, której dotyczy pytanie jest pompą wirową.   
 
Pytanie 2 
Dotyczy pkt.5.17.2.7 ST 05.01 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi filtr polipropylenowy opisany w tym 
punkcie. Filtr umieszczony ma być w komorze żelbetowej w pobliżu zejścia gazociągów z 
komór fermentacyjnych. Nie widać tego elementu na rysunkach. 
Odpowiedź  
Wyjaśniamy, że w pkt. 5.17.2.7 zapisy dotyczące filtru propylenowego znalazły się omyłkowo. 
W rozwiązaniu występuje natomiast złoże z pierścieni polipropylenowych stanowiące element 
ujęcia biogaz opisanego wcześniej w tym samym rozdziale 5.17.2.7  STWiOR. 
 
 
Pytanie 3 
Kto będzie ponosił koszty wymiany złoża odsiarczającego w okresie gwarancji? Sprawa jest 
istotna ponieważ koszt wymiany złoża w okresie 36 miesięcznej gwarancji jest większy niż 
koszt odsiarczalni. 
Odpowiedź  
Zamawiający.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o przedstawienie schematu działającej sieci Ethernet i Profibus DP z zaznaczeniem 
projektowanego miejsca włączenia nowych węzłów sterownikowych 
Odpowiedź  
Plan sieci na załączonym rysunku. Różnica miedzy schematem a stanem faktycznym polega na 
tym, że tablica synoptyczna (składająca się z 4 monitorów) została zrealizowana w następujący 
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sposób. Komputer Stanowiska Dyspozytorskiego wyposażono w kartę graficzną 
czteroportową do której podłączono monitory. 
Miejsce wpięcia w sieć oznaczono na projekcie branży AKPiA. (w załączniku) 
 
Pytanie 5 
Zgodnie z projektem, w dyspozytorni znajduje się wielomonitorowa tablica synoptyczna, 
sterowana ze sterownika PC1 łączem Profibus DP. W związku z projektowaną rozbudową 
tablicy o dwa dodatkowe monitory, prosimy o podanie aktualnej ilości i typu zastosowanych 
monitorów oraz typu bezpośredniego ich sterownika (konwertera Profibus DP na sygnał 
monitora) 
Odpowiedź 
Obecnie zamontowane są 4 monitory LG 37”, rozdzielczość 1366x768 typ M3703CCBA 
podłączone do stacji roboczej (stanowiska dyspozytorskiego) HP z200 z licencją Windows 7 
Pro z opcją downgrade do Windows XP SP3 z kartą graficzną WinFast PX9500GT-512 oraz 
NVidia Quadro NVS 4000 obsługująca w/w monitory. Nie ma żadnego konwertera Profibus DP 
na sygnał monitora. 
 
Pytanie 6 
Czy w ramach realizacji zadań należy wymienić komputery dyspozytorskie na nowe? 
Odpowiedź 
TAK Wykonawca musi przewidzieć wymianę sprzętu: komputer dyspozytorski i serwer, 
monitory tak aby dostosować całość do obecnych standardów. Dwa monitory były już 
naprawiane, obecnie jeden jest uszkodzony. Całość została zainstalowana w 2010r i pracując 
24h na dobę jest wyeksploatowana. 
 
Pytanie 7 
Czy w ramach realizacji zadania należy wykonać upgrade istniejącego oprogramowania SCADA 
bądź w sensie ilości zmiennych, bądź w sensie wersji? 
Odpowiedź 
Konieczna jest aktualizacja oprogramowania  Vijeo Citect 7.1 r2, ponieważ obecna wersja 
współpracuje z windows XP (taki system obecnie jest zainstalowany na stanowisku 
dyspozytorskim. Na innych komputerach z Windows 7 klient Vijeo Citect jest uruchamiany w 
trybie zgodności z XP (XP Mode). Na nowych komputerach z Windows 10 brak możliwości 
uruchomienia klienta.  Należy przewidzieć rozszerzenie licencji o dodatkowe zmienne 
ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie są potrzebne  rezerwy i  ile ich obecnie jest. 
 
Pytanie 8 
Czy istniejące licencje SCADA to wersje wykonawcze (runtime) czy inżynierskie, umożliwiające 
przebudowę aplikacji? 
Odpowiedź 
Oprogramowanie wizualizacyjne to Vijeo Citect 7.1 r2 wraz z kluczem USB posiadającym dwie 
licencje: Full (serwer) oraz Klient (stanowisko robocze – stanowisko dyspozytora). Deltalogic 
S5/S7 OPC Server wraz z licencją na kluczu USB.  Posiadamy również 2 licencje podglądowe 
View Only. 
 
 
 



 
 
 
Pytanie 9 
Czy działające obecnie aplikacje SCADA objęte są opieką gwarancyjną lub stałą opieką 
serwisową? Jeśli tak to przez kogo? 
Odpowiedź 
SCADA nie jest obecnie objęta gwarancją i stałą opieką serwisową. Doraźną pomoc świadczy 
Carboautomatyka S.A. 
 
Pytanie 10 
Czy Inwestor dysponuje aktualnymi dokumentacjami działającego obecnie systemu oraz 
źródłami oprogramowania i czy w razie potrzeby udostępni je Wykonawcy na potrzeby 
realizacji zadania? 
Odpowiedź 
Z informacji otrzymanych od wykonawcy (CARBOAUTOMATYKA)  kod źródłowy znajduje się 
na serwerze i zostanie udostępniony. 

 

Pytanie 11 
W opisie modernizacji OS Starachowice występuje zapis o konieczności rozbudowy tablicy 
synoptycznej: 
„Również należy rozbudować istniejąca tablicę synoptyczną o dodatkowe dwa monitory, tak 

aby obejmowały również projektowane instalacje. Do wyceny ewentualnej rozbudowy 

niezbędne nam są informacje na temat wielkości i rozdzielczości istniejących monitorów oraz 

ich ilość, w jaki sposób odbywa się sterowanie wyświetlaniem informacji na ścianie graficznej, 

czy jest to komputer? Czy ma on możliwość podłączenia nowych monitorów czy należy go 

wymienić na inny? 

Odpowiedź 

Obecnie zamontowane są 4 monitory LG 37”, rozdzielczość 1366x768 typ M3703CCBA 
podłączone do stacji roboczej HP z200 z licencją Windows 7 Pro z opcją downgrade do 
Windows XP SP3 z kartą graficzną WinFast PX9500GT-512 (monitor biurkowy HP LA2205wg) 
oraz NVidia Quadro NVS 4000 (w/w monitory LG)  – w sieci z serwerem. 
SERWER – HP ProLiant DL120 G6 G6950 2.80Ghz HDD 2x500GB mirror, 500GB na kopie 
zapasowe. System MS WS08 Foundation Srv R2 ROK PL SW. Com SWITCH 421026-PORT 
24x10/100+2XSFP, 3CR17333-91 w szafie Rittal TS 8 (600x2000x900) plus UPS. 
Konieczność  montażu nowych monitorów jest zależna od koniecznej ilości miejsca w celu 
wykonania wizualizacji nowej części osadowej.  
Należy usunąć z wizualizacji starą część osadową i wykonać wizualizację nowej części 
osadowej. Stara część osadowa zajmuje ok 40% powierzchni jednego ekranu. Alternatywnie 
należy przewidzieć konieczność podłączenia nowych monitorów i wykonania wizualizacji 
modernizowanej części osadowej wraz z usunięciem z wizualizacji starej części osadowej. 
 
Pytanie 12 
Podobna sytuacja jest w zakresie wizualizacji. Brak jakichkolwiek danych o istniejących 

licencjach (ilość zmiennych) i stopniu ich wykorzystania, w związku z czym brak informacji o 

tym czy należy dostarczyć jakieś rozszerzenia tych licencji. Przy braku tych informacji możemy 

jedynie wycenić prace związane ze zmianami w aplikacji związanymi z nowymi synoptykami 

związanymi z nowym, dokładanym sterownikiem przy założeniu, że liczba dostępnych 

licencjonowanych zmiennych jest wystarczająca do tego. Takie założenie przy braku 

stosownych rezerw zmiennych może spowodować że nie będziemy w stanie w 100% 

rozszerzyć aplikacji o nowa instalację. 



 
 
 
Odpowiedź 
Oprogramowanie wizualizacyjne to Vijeo Citect 7.1 r2 wraz z kluczem USB posiadającym dwie 
licencje: Full (serwer) oraz Klient (stanowisko robocze – stanowisko dyspozytora). Deltalogic 
S5/S7 OPC Server wraz z licencją na kluczu USB. Należy przewidzieć rozszerzenie licencji o 
dodatkowe zmienne ponieważ wykonawca powinien wiedzieć ile zmiennych potrzebuje do 
realizacji projektu. Nie wiemy czy poprzedni wykonawca CARBOAUTOMATYKA pozostawił 
rezerwy (ile jest zmiennych niewykorzystanych) niestety nie udzielił nam takich informacji. 
 
Pytanie 13 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego udzielonych w dniu 13.07.2017r. na pytanie nr 
8 i 11 stwierdza się, że barak akceptacji postulatów przedstawionych przez Wykonawcę 
ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu szerszej ilości Wykonawców, a tym samym 
istnieje ryzyko naruszenia zasad równego dostępu do zamówienia publicznego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, że powyższe narusza zasady równego 
traktowania wykonawców ponieważ zapis dotyczy wszystkich Wykonawców w równym 
stopniu. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedziach udzielonych w dniu 
13.07.2017r.  
 
Pytanie 14 
Zgonie z projektem wykonawczym „Zamknięte komory fermentacyjne „ZKF” (ob. 91.1, 91.2) 
Wykonawca wykona ocieplenie kopuły zbiorników metodą natryskową. W związku z 
powyższym proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania: 
1. Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca wykona warstwę ochronną na ociepleniu kopuły 

za pomocą elastomeru poliuretanowego, jednakże w pytaniach i odpowiedziach z dn. 

13.07.2017r. pojawił się zapis, który dopuszcza zastosowanie farby odpornej na 

promieniowanie UV. Proszę o sprecyzowanie jaki środek ochronny należy zastosować czy 

elastomer poliuretanowy czy farbę odporną na promienie UV, proszę o określenie 

parametrów technicznych tych materiałów? 

Odpowiedź 
Warstwę ochronną na ociepleniu kopuły należy wykonać za pomocą elastomeru 
poliuretanowego zgodnie z przedmiarem robót lub jak wskazano w odpowiedziach z dnia 
13.07.2017r. Parametry techniczne obu środków konserwujących zostaną określone na etapie 
realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 
 
Pytanie 15 
W dokumentacji projektowej brak jest informacji na temat jaki rodzaj pianki poliuretanowej 
należy zastosować do ocieplenia kopuły. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj pianki 
poliuretanowej należy zastosować: otwarto komórkową czy zamknięto komórkową? 
Odpowiedź 
Rodzaj pianki zostanie określony na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inżynierem 
Kontraktu i Zamawiającym. 
 
Pytanie 16 
Czy w przypadku zastosowania pianki zamknięto komórkowej, która generalnie jest 
materiałem lepszym od pianki otwarto komórkowej i posiada lepszy współczynnik 
przenikalności cieplnej, można zmniejszyć grubość warstwy pianki z 20cm do 15cm co pozwoli 



 
 
 
również dodatkowo zlicować krawędź zbiornika z ociepleniem ścian styropianem, dla których 
grubość ocieplenia wynosi również 15 cm; jednocześnie zachowując przy tym odpowiedni 
współczynnik przenikania ciepła dla kopuły. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przychyla się do wskazanej propozycji. 

 
Pytanie 17 
Ze względu na różnice pomiędzy opisem w STWiOR ST-05 01. Wyposażenie technologiczne, 
dotyczące mieszadła dla ZOS, a ustaleniami komisji zawartymi w udostępnionym dn. 
13.07.2017r. „Protokołem ustaleń w sprawie zakwalifikowania zagrożenia wybuchem 
obiektów OS” w części dot. ZOS powinno być wykonane w wersji przeciwwybuchowej. 
Odpowiedź 
Zbiornik ZOS należy  wyposażyć w mieszadło zgodnie z STWiOR ST-05 01. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o potwierdzenie opisu ładowarki kołowej zawartej w STWiOR ST-05.01 w odniesieniu 
do parametru opisującego moc silnika (59kW), która wg dostawców jest zbyt mała aby 
obsłużyć łyżkę o pojemności 1,6m3 przy założeniu, że gęstość transportowanego materiału 
będzie większa niż 1 Mg/m3. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza opis ładowarki ujętej w STWiOR ST-05.01. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ładowarki o większej mocy silnika? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi podstawy do zwiększenia mocy ładowarki. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu JEDZ Wykonawca winien potwierdzić spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej – posiadanie środków 
finansowych lub zdolności kredytowej w odpowiedniej wysokości oraz w zakresie zdolności 
zawodowej – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich 
kwalifikacjach? W zamieszczonym na stronie Zamawiającego wzorze Załącznika nr 7 tj. 
oświadczenia JEDZ wykreślone są podpunkty dotyczące powyższych warunków (sekcja IV część 
B punkt 6 oraz sekcja IV część C punkt 2 (ewentualnie))? 
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować załączony wzór tak 
aby zmienić powyższe informacje w JEDZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający w dniu 28.07.2017r. zamieścił na swojej stronie Internetowej zmodyfikowaną 
wersję JEDZ. Zamawiający dopuszcza modyfikacje JEDZ przez Wykonawców. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty Wykonawca nie musi załączać wypełnionych 
przedmiarów robót. 
Odpowiedź 



 
 
 
W związku z faktem, że cena oferty jest ceną ryczałtową Zamawiający potwierdza, że nie 
wymaga załączenia do oferty wypełnionych przedmiarów robót. Konieczne będzie natomiast 
przedłożenie wypełnionego przedmiaru robót po zawarciu umowy. 
Zamawiający może również zażądać wypełnionych przedmiarów robót przy wyjaśnianiu 
rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 22 
W nawiązaniu do warunku udziału: zdolność techniczna i zawodowa pkt. 1.3,2) b 
b) Kierownik robót wodno–kanalizacyjnych – min. 1 osoba posiadająca m.in.: 
5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodno-kanalizacyjnych; 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna osobę, która posiada ponad 5 letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub Kierownika 
budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że wykazanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej w/w 
doświadczenie stanowi spełnienie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.  
 
Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapis:  
ilekroć w SIWZ występuję stwierdzenie „…związanych z budową, przebudową lub 
modernizacją oczyszczalni ścieków” należy przez to rozumieć: „…związanych z budową, 
przebudową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Prezes Zarządu Spółki> 


