
Pytania i odpowiedzi do postępowania ofertowego nr 2/POPW/2019 

1. Pytanie z dnia 28.03.2019:

Instalacja odwróconej osmozy,

Prosimy o potwierdzenie wydajności: 10m3/h. Prosimy o podanie analizy fizykochemicznej 
wody wodociągowej.

Odpowiedź:  Wydajność  instalacji  jest  precyzyjnie  potwierdzona  -  10m3/h  permeatu.
Parametry wody surowej - wg danych wody wodociągowej - analizy w załączeniu. 

Jednocześnie  wyjaśniamy,  że  możecie  Państwo  pobrać  samodzielnie  i  na  własne  ryzyko
próbki. Niniejsza odpowiedź nie stanowi zmiany zapytania ofertowego.

2.  Pytanie  z  dnia  28.03.2019:  Do  jakich  celów  ma  być  używana  oczyszczona  woda
deszczowa – jaki ma być stopień oczyszczenia wody deszczowej. Czy dobór urządzeń do
oczyszczania wody deszczowej jest dokonany w oparciu o Wasze badania pilotowe, czy jest
wykonana  koncepcja  takiej  oczyszczalni.  Czy  dopuszczacie  Państwo  inne  rozwiązania  w
zakresie  oczyszczania  wód  deszczowych.  Mamy  w  swojej  ofercie  inne  wg  nas  mniej
skomplikowane rozwiązania oczyszczania wód deszczowych.
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Odpowiedź: Woda deszczowa ma być wykorzystana do celów technologicznych. 

Zamawiający podtrzymuje parametry zapisane w wyszczególnionych parametrach 
technicznych. 
3. Pytanie z dnia 28.03.2019:

Jaka ma być wydajność generatora dwutlenku chloru. Czy taka jak przewidziana jest 
wydajność instalacji oczyszczania wód deszczowych, czyli  10m3/d? Czy woda deszczowa po
oczyszczeniu ma być użyta jako woda do picia, czy tylko socjalno-bytowa?

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  od  oferenta  złożenia  wraz  z  ofertą  koncepcji
technologicznej,  w której  będą  uwzględnione  kluczowe elementy.  W ramach  porównania
ofert zamawiający dokona porównania oferowanych urządzeń pod kątem funkcjonalności i
wydajności.
4. Pytanie z dnia 28.03.2019:

Czy są wymogi odnośnie automatyki i sterowania. Czy preferujecie Państwo konkretnego 
producenta?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje nadrzędnego systemu sterowania i automatyki zgodnie z
zakresem opisanym  w zapytaniu  ofertowym.  Zamawiający  oczekuje  od  oferenta  złożenia
wraz  z  ofertą  koncepcji  technologicznej,  w której  będą  uwzględnione  kluczowe elementy
aparatury  kontrolno-pomiarowej  i  automatyki.  W  ramach  porównania  ofert  zamawiający
dokona porównania oferowanych urządzeń pod kontem funkcjonalności i wydajności.

5. Pytanie z dnia 05.04.2019:

Hala 10mx15m jest przeznaczona na instalację odzysku wody produkcyjnej i deszczowej. 
Instalacja do uzdatniania wody wodociągowej będzie w innej hali?

Odpowiedź: Tak, ale układy odzysku wody produkcyjnej i deszczowej muszą być logicznie
powiązane. 

6. Pytanie z dnia 05.04.2019:

Jaką rolę spełnia " zbiornik uśredniający" o poj. 15 m3 ? Czy jest to zbiornik wody 
procesowej (ścieku) przed wyparką?

Odpowiedź: Zbiornik o poj. 15 m3 spełnia funkcję zbiornika uśredniającego.

7. Pytanie z dnia 05.04.2019:

Do jakiego zbiornika  ma  pompować  "pompa  do przepompowania  ścieków z  istniejącego
zbiornika"?  (domyślam  się,  że  do  zbiornika  tzw.  "uśredniającego")  Czy  ta  pompa  ma
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pracować w trybie ręcznego sterowania, czy automatycznie? Jeżeli automatycznie to czy w
istniejącym  zbiorniku  można  i  należy  zamontować  pomiar  poziomu  z  którego  potrzebny
będzie sygnał do sterowania pompą? jakie parametry powinna posiadać ta pompa? (ciśnienie i
przepływ l/h) lub niezbędne parametry do doboru pompy (parametry istniejącego zbiornika,
odległość i rurociąg którym pompa będzie tłoczyć ścieki, różnic w poziomach zbiorników i
przebiegu rurociągu)

Odpowiedź:  Cała  instalacja  ma  pracować  w pełnej  automatyce  -  sterowana  nadrzędnym
systemem AKPIA opartym o sterownik PLC i system SCADA tak jak opisano w zapytaniu
(wraz  z  główną  szafą  zasilającą  układ  odzysku).  Zamawiający  oczekuje,  że  oferent  jako
profesjonalny podmiot dysponujący doświadczeniem, przedstawi koncepcję funkcjonalnego
kompletnego układu odzysku wody, uwzględniającą specyfikę zakładu oraz uwarunkowania
lokalizacyjne i możliwe ryzyka (które Wykonawca musi brać pod uwagę jako pozostające w
jego  zakresie),  biorąc  pod  uwagę  m.in.  konieczność  pompowania  ścieków  do  instalacji
odzysku  wody  pozwalającą  na  jej  pracę  w  pełnej  automatyce  (wraz  z  zachowaniem
najwyższych standardów pracy,  tak by cały układ funkcjonował poprawnie).  Jednocześnie
zamawiający wyjaśnia,  że nie  dopuszcza,  by ścieki  na wyparkę były  podawane w sposób
pompowy z uwagi na zawodność takiego układu. 

8. Pytanie z dnia 05.04.2019:

Zestaw hydroforowy do pompowania uzdatnionej wody do zakładu produkcyjnego. Ponieważ
ten punkt znajduje się w części "Instalacja wyparna" a nie w części "Instalacja do uzdatniania
wody wodociągowej", to dotyczy pompowania destylatu po wyparce, czy wody w instalacji
uzdatniania wody?

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje,  że  oferent  jako  profesjonalny  podmiot  dysponujący
doświadczeniem, przedstawi koncepcję funkcjonalnego kompletnego układu odzysku wody,
uwzględniającą specyfikę zakładu i obejmujący wskazane w zapytaniu urządzenia. 

Strona 3 z 3


