
Numer referencyjny zamówienia: JRP/1/2015 
WYKONAWCY

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o .w Hajnówce w oparciu o § 19 pkt 2 i 3 Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce 
udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:

Treść pytania nr 1: 
Czy dopuszczalne jest zastosowanie w modernizowanych pompowniach ścieków pomp z silnikami w 
korpusie żeliwnym chłodzonym ściekami, w których te silniki są zanurzone.

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp  z silnikami w korpusie żeliwnym chłodzonym ściekami, w 
których te silniki są zanurzone.

Treść pytania nr 2:
Prosimy o podanie jaki klucz licencyjny posiada Zamawiający oraz czy licencja umożliwia rozbudowę?

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Obecnie posiadamy wersję oprogramowania InTouch 10.1 Development z 3000 zmiennych. Mamy 
podpisaną umowę na zwiększenie do InTouch 2014 Development 3000 zmiennych z terminem realizacji 
do września br.

Treść pytania nr 3:
Prosimy o podanie jaka ilość zmiennych jest dostępna w posiadanej licencji oraz ile zmiennych jest 
przewidziane na modernizowany obiekt?

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Obecnie wykorzystujemy 1000 zmiennych z rezerwacją następnych 1000 zmiennych. Dla monitoringu 
przepompowni pozostaje 1000 zmiennych.

Treść pytania nr 4:
Czy Zamawiający celem zapewnienia równoważności udostępni hasła i kody istniejącej aplikacji 
monitoringu i oprogramowania InTouch w celu rozbudowy aplikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zapewnimy dostęp do aplikacji dla firmy, która będzie realizowała zadanie.

Treść pytania nr 5:
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dostawę serwera wraz z oprogramowaniem 
wizualizacyjnym SCADA np. InTouch i kluczem licencyjnym służącym do monitoringu 
modernizowanych przepompowni, z uwzględnieniem odpowiedniej ilości zmiennych?

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Nie dopuszczamy.
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