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Parczew, 19.06.2018 r. 
  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 

 
    Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/9/2018 (1) 
    Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody ze studni 

głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
 
Pytanie 1 : 

     W Dokumentacji Projektowej w części AKPiA znajduje się zapis:  
„Projektuje się następujące układy pomiarowe dla technologii uzdatniania wody SUW: 
(…) 
- pomiar zawartości tlenu w wodzie uzdatnionej za filtrami przed zbiornikiem 
wodociągowym”. 
Pomiar taki w stacji uzdatniania wody jest niezbyt miarodajny i jednoznaczny dla obsługi, a o 
wiele prostszy w sprawdzanie skuteczności działania urządzeń technologicznych jest pomiar 
żelaza i manganu, np. przenośnymi analizatorami.  
Dlatego prosimy o rezygnację z dostawy pomiaru tlenu w wodzie na rzecz dostawy 
przenośnych analizatorów na mangan i żelazo. 

     Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zamiast pomiaru tlenu dostawę przenośnych analizatorów do 
pomiaru manganu i żelaza. 
 
Pytanie 2 : 
 
Ze względu na nieprecyzyjne zapisy w Dokumentacji Projektowej o stanowisku 
komputerowym prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w zakres niniejszego 
zamówienia wchodzi dostawa stanowiska komputerowego z wizualizacją SUW i 
oprogramowaniem SCADA? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 : 
 
W Dokumentacji Projektowej opisano dmuchawę o wydajności  Q=  36 m3/h,  sprężu 0,07 
Mpa i mocy zainstalowanej  4,0 kW. Do płukania filtrów o podanych w projekcie 
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parametrach, uwzględniając skład wody surowej, wymagana jest nadwyżka cisnienia 
0,035 MPa. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dmuchawy bocznokanałowej o 
parametrach:  wydajność Q=  36 m3/h,  spręż 0,05 MPa, moc zainstalowana 3,0 kW? 

 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4 : 
 

W Dokumentacji Projektowej przewidziane jest utrzymywanie poduszki powietrznej w 
aeratorze. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że ważniejsze dla skutecznej 
technologii uzdatniania wody jest intensywne mieszanie wody z powietrzem 
atmosferycznym oraz odprowadzanie z aeratora gazów rozpuszczonych w wodzie 
surowej niż utrzymywanie poduszki powietrznej. 

Prosimy o możliwość wykorzystania sterowania poduszką do skutecznego 
odprowadzania powietrza i innych gazów z aeratora. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania sterowania poduszką do skutecznego 
odprowadzania powietrza i innych gazów z aeratora. 
 
Pytanie 5 : 
 

W Dokumentacji Projektowej jest zapis o rejestracji wejść i wyjść z budynku stacji 
uzdatniania wody.  

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający i autor projektu mieli na myśli zainstalowanie 
czujnika otwarcia drzwi, który będzie przekazywał te informacje do układu wizualizacji 
SUW? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

 

Podpisał: 
 

                                                                                Dyrektor 
                                                                                Samodzielnego Publicznego 
                                                                               Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                                                             w Parczewie 
                                                                                  mgr Janusz Hordejuk 
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