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Odpowiedź na pytania z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

Pytanie 1: 
Czy w zakresie zadania jest także projekt wykonawczy modernizacji układu pompowego (technologia, 

elektryka, akpia)? Informacje dotyczące zakresu mówią tylko o ,,dostawie i uruchomieniu”. Oczekują 

Państwo, że wykonawca przedstawi gwarancję na dostarczone urządzenia, a nie ma on wpływu np. 

na typ i przekrój kabli zasilających, który może powodować zbyt duże spadki napięć, ponieważ jest 

on w Państwa dostawie i montażu, a wpływa on na pracę całościową układu. Jak i na jakiej 

podstawie wyglądać będzie proces doboru np. wejść sterownika, jeżeli nie są podane typu 
przetworników pomiarowych? Jak zrealizować przykładowe, następujące funkcje: 

Ręczne włączanie i wyłączanie (w tym awaryjne wyłączanie) pomp ma odbywać się również w 

pomieszczeniu pompowni. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga projektu, a jedynie dokumentacji technicznej w zakresie montażu pomp, 

szafy sterowniczej z falownikami oraz instrukcjami obsługi dostarczonych urządzeń. Informacje 

dotyczące zakresu technologii oraz AKPiA przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ (szczegółowy OPZ). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prawidłowym montażem dostarczonych urządzeń 

celem prawidłowego uruchomienia, dalszej eksploatacji oraz zachowania gwarancji.  Dobór wejść i 

przetworników pomiarowych, a także reszty elementów AKPiA wraz z realizacją poszczególnych 
funkcji (w tym awaryjne wyłączanie itp.) leży po stronie Wykonawcy, który w przedstawionej przez 

siebie szafie sterowniczej uwzględni wszelkie parametry tak, by spełniały założenia zawarte w 

załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy OPZ). 

 

 
Pytanie 2: 

Jak ma wyglądać współpraca w zakresie dostaw urządzeń Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli nie 

będzie projektu? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uzgodnioną z zespołem technicznym Zamawiającego 
dokumentację montażu pomp i szafy z falownikami w wyznaczonym terminie w punkcie VII 1 a) 

SIWZ-u. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem przez zespół techniczny 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy szafy i pompy w terminie na wskazany adres Zamawiającego 

(punkt VII 1 b) SIWZ-u). Montaż jest po stronie Zamawiającego, natomiast nadzór, szkolenie załogi 

oraz uruchomienie jest po stronie Wykonawcy. 
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