
 
Wojkowice, 13.12.2022 r. 

Zamawiający: 
WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O. 
z siedzibą 
UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, 42-580 WOJKOWICE 
tel.  (32) 760-20-78 

www.wojkowickiewody.pl 
e-mail: poczta@wojkowickiewody.pl 
 

 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego przez Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – podmiot upoważniony 
do ponoszenia wydatków w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
Miasta Wojkowice – Etap II” o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień „sektorowych podprogowych”, w tym współfinansowanych ze środków europejskich lub 
innych mechanizmów finansowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360), pod nazwą: 

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym 
Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022 

 
Zamawiający udziela następującego sprostowania do wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ) z dnia 12 grudnia 2022 r.: 

TREŚĆ PYTANIA: 

Pytanie 2 

2.1. Prosimy o informacje czy Zamawiający ma konto administratora systemu SCADA (z którym 

wymaga integracji) i czy przekaże dostęp Wykonawcy celem dołączenia nowych punktów 

pomiarowych? 

2.2  Jeżeli Zamawiający nie posiada konta administratora to czy Zamawiający poniesie ewentualne 

koszty integracji z istniejącym systemem SCADA? 

2.3 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę alternatywnego sytemu do obsługi montowanych pkt. 

Pomiarowych? 

TREŚĆ UDZIELONEJ ODPOWIEDZI: 

Ad. Pytanie 2.1. i 2.2. 

Zamawiający informuje, że posiada konto administratora system Scada i udostępni je Wykonawcy w 

celu realizacji przedmiotu zamówienia.  

Ad. Pytanie 2.3. 

Zamawiający wymaga zachowania kompatybilności zainstalowanych systemów oraz ich pełnej 

integracji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

http://www.wojkowickiewody.pl/
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SPROSTOWANIE: 

Zamawiający informuje, że posiada jedynie konto użytkownika systemu Scada. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach wykonania zamówienia oczekuje włączenia 

nowozainstalowanych urządzeń pomiarowych do zainstalowanego w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia systemu, dopuszczając wszelkie rozwiązania równoważne do wskazanego w opisie 

przedmiotu zamówienia systemu wizualizacji istniejącego w Spółce obecnie.  

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w celu uwzględnienia niniejszego sprostowania  

w ofertach przedłuża termin składania ofert określony w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji 

Warunków Zamówienia do 20 grudnia 2022 r., godzina 10:00. Termin otwarcia ofert zmienia się na: 

20 grudnia 2022 r., godzina 10:15. 

 

        PREZES ZARZĄDU  WICEPREZES ZARZĄDU 

/-/ Marcin Wroński  /-/ Joanna Piech        


