
POLITECHNIKA GDANSKA 

tel. +48 58 347 24 19, fax +48 58 347 24 1 

dotycrqce t&i Specyfika j i  Istotnych Warun kow 
do postqpowania nr Z P / ~ / W I L ~ S / ~ O O ~ ,  CRZP 

Gdansk, 

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zambwienia 
pnetargu nieograniczonego na 
sterowania kaskadp pomp w 
przy Wydzialu Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska. 

dnia 20-04-2007 r. 

Zamawiajqcy informuje, ze w dniu 19 kwietnia 2007 r. wpCyn@o Zamawiajqcego 
zapytanie Wykonawcy, dotyczqce treSci Speqf ka j i  Istotnych Warun Zamowienia, o 
brzmieniu: 

Specyfikacja mbwi, le w niepnekraualnym terminie 10 dni od dnia odpisania umowy, 
Wy konawca sponqdzi dokumenta cjq projektowq wg zaloieri pnyj tych w programie 
funkqonalno-uiytkowym wraz z uzgodnieniem z Dziatem Infrastr ktury Technicznej 
Politechni ki Gdanskiej. Czy Zamawiajqcy dopuszcza przedluzenie teg terminu. Wedlug 
naszego doiwiadczenia zakladany przez Paristwa czas na wykonani projektu wraz z 
uzgodnieniami jest zbyt krotki. i 
Zarnawiajqcy nie przewiduje moiliwosci przedluienia terminu ze wzgl du na prowadzone 
zajqcia dydaktyczne oraz prace badawcze. 

Specflkacja mbwi, ie termin wykonania uslugi wynosi 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 
C r y  ze wzgledu na duiy zakres prac (projekt i uzgodnienia, realizacj , terminy dostawy 
unqdzeh, uruchomienie itd.) Zamawiajqcy dopuszcza pnedluienie czas realizacji umowy? 
Z naszego doiwiaduenia wynika, ie sama dostawa urzqdzeri moz tiwad nawet 2-3 
tygodnie i w zwiqzku z tym niemotliwe jest zrealizowanie calogci zad nia w tak krotkim 
terminie. i 
Zamawiajqcy nie pnewiduje moiliwoSci pnedluzenia terminu ze wzgl du na prowadzone 
zajecia dydaktyune oraz prace badawcze. 



Pvtanie 3: 

W wyrnaganiach dotyczqcych systemu sterowania jest kolorowy panel peratorski min. 6 
+ pilot. Czy pilot jest bezwzglqdnie wymagany a jeili tak jaka ma bye jeg funkcjonalnoS;67 

Zamawiajqcy rezygnuje z pilota, ktbrego wyrnagal do kolorowego panelu operatorskiego min 
6" w szczeg6+owych wtaSciwosciach funk jonalno-uiytkowych u kladu z silania i sterowania 
ukCadu pomp doprowadzajqcego wodq do hali laboratoryjnej, w poz. 6 gdzie Zamawiajqcy 
wymagat ,,kolorowy panel operatorski mion 6" + pilot". 
Zamawiajqcy dokona stosownej modyFikacji Specyfikacji Istotnych Warun 6w Zam6wienia. I 
Pvtanie 4: I 
W wymaganiach dotyczqcych panela operatorskiego rnowi siq o historycmych. 
Prosimy o okreilenie pnedzialu czasowego dostqpno6ci danych 2 panela 
operatorskiego. Czy wymagane jest gniazdo CF Card, czy 
MMC ? 

Trendy historyune bed4 archiwizowane na karcie (wymagane gniazd lub zewnqtrznym 
,PC-cie". Ograniczenie archiwum uasowego trendu uzaleinione jest wiel koSci dysku, 
karty lub ,,PC-eta". 
Zamawiajqcy dopuszcza wszelkie powszechnie ulywane formaty kart. 
Na panelu pnedstawiany jest trend neczywisty (aktualny). 

Pvtanie 5 :  

Jednym z wymagan dotyczqcych przetwornicy cz~stotliwosci jest czes otliwoid wyjkiowa 
0-1000 Hz. Czy za kres czqstotliwoici jest poprawny? i 
Umieszczony w spemkacji zakres uqstotliwosci dotyuqcy pnetwornic c estotliwoici jest od 
0 do 1000 Hz i jest poprawny. 2 
Pvtanie 6: 

Czy Zamawiajqcy preferuje ja kiegoS producenta odnoinie przetw rnic cz~stotliwoS;ci, 
sterowni ka PLC, panela operatorskiego? 

Zastosowane przez Wykonawce urzqdzenia oraz ospnet powinny spelnia wymogi zawarte w 
s p e m  kacji oraz programie funkjonalno-uzytkowym. 

W imieniu Zamawiajqcego 

Dziekan Wydzlalu Intyniert~ hdowej i ~rodowiska 
dr hab, int. Krrysztof W~lde pmf. nadzw. P.G. 


