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Dotyczy: „Dostawy Pojazdu wielofunkcyjnego oraz dwóch agregatów prądotwórczych”.
W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji
Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi
na postawione pytania:
Pytanie nr 1 Prosimy o uszczegółowienie zapisu „zakres prac obejmuje wszelkie roboty ziemne” tj.
określenie przebiegu trasy kablowej tj. sposobu instalacji i kablowania na zewnątrz obiektu z
określeniem długości prac ziemnych i wyszczególnieniem ewentualnych przeszkód terenowych – dróg,
chodników, drzew itp. oraz informacji na temat przebiegu trasy kablowej w budynku wewnątrz z
wyszczególnieniem ewentualnych przewiertów przez ściany i stropy. (dot. agregatu stacjonarnego)
Odp. Zakres prac i sposób przyłączenia agregatu prądotwórczego został wskazany w „Schemacie
stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie nr 2. Czy agregat stacjonarny ma być wyposażony w panel SZR (przyłączenia zasilania sieć
– agregat) i gdzie ma on być zainstalowany – w rozdzielni czy w miejscu posadowienia agregatu?
Odp. Panel SZR winien być zainstalowany w rozdzielni wewnątrz budynku SUW.
Pytanie nr 3. Zgodnie z pkt. 1 i 2 moc znamionowa ciągła (PRP) agregatu prądotwórczego ma wynosuć
„min. 60 kW” a moc maksymalna „min. 70 kW”. Jeżeli przyjąć minimum mocy ciągłej, to przy cos fi = 0,8
moc ciągła minimalna wynosi 75 kVA, co przekłada się odpowiednio na moc rezerwową 66 kW/82,5
kVA. (a nie 70 kW/87,5 kVA). Prosimy o rozstrzygnięcie, jakiej mocy w kWA i kW ciągłej (PRP) i
rezerwowej (LTP) agregaty prądotwórcze należy uwzględnić w ofercie ?
Odp. Zamawiający dokonuje poprawy parametrów agregatów tj.
- moc maksymalna E.S.P. min. 88,0 kVA / min. 70,0 kW
- moc znamionowa P.R.P. min. 80,0 kVA / min. 64,0 kW
Pytanie nr 4. Czy zamawiający dysponuje projektem elektrycznym doty6czącym włączenia agregatu
prądotwórczego w system energoelektryczny obiektu? Jeżeli tak , prosimy o udostępnienie w formie
elektronicznej.
Odp. 4 Projekt elektryczny dotyczący włączenia agregatu prądotwórczego w system energoelektryczny
budynku SUW stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dysponuje schematem elektrycznym obiektu? Jeżeli tak, prosimy o
udostępnienie w formie elektronicznej.
Odp. 5. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem lub mapą lokalizacji agregatu względem
budynku? Prosimy o określenie miejsca posadowienia agregatu stacjonarnego względem budynku.
Odp. 6 Lokalizacja i sposób usytuowania agregatu został przedstawiony załączniku pn. Plan
zagospodarowania działki.
Pytanie nr 7. Czy Zamawiający wymaga podania nazwy producenta i mo0delu oferowanych
agregatów prądotwórczych oraz dołączenia do oferty dokumentów technicznych (np. kart
katalogowych, specyfikacji technicznych, instrukcji, opisów agregatów) potwierdzających spełnianie
wszystkich parametrów i wymogów technicznych zawartych w „Opisie technicznym agregatów
prądotwórczych do SIWZ” ?
Odp. 7 Zamawiający wymaga podania nazwy producenta i modelu agregatów w ofercie. Dokumenty
tj. karta katalogowa, specyfikacja techniczna, instrukcja itp. również powinny zostać załączone do
oferty.
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