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ZAPYTANIA o wYJAŚxrENrn TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę. instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą
infrastrukturą elektryczną i informaĘvczną IoPAN. w Ęvm ze Zintegrowanym S}ustemem
Przetwarzania Danych oceanograficznych dla Insł.tutu oceanologii PAN w Sopocie - znak:
IolDTl174IlŻ0l0.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust l pkt 1 ustawy z dnia29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (1.t. Dz. U. z Ż007 r' Nr ŻŻ3, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje iż do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istl;riejącą
infrastrukturą elektryczną i informaĘczną IOPAN' w tym ze Zintegrowanym Systemem
Przet:warzania Danych oceanograficznych dla InsĘtutu oceanologii PAN wpĘnęĘ zapfiania jednego
z Wykonawców o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Cry agregat ma być w wersji otwartej cry obudowanej?
Odp. Zamawiający informuje' że agregat ma być w wersji obudowanej.

Ż. Czy agregat ma być zainstalowany na zewnątrz cry w pomieszczeniu?
odp. Zamavviający informuje, że agregat ma zostaó zainstalowany na zewnątrz budynku.

3. Cry pod agregat należy wykonać fundament cry posadowić na istniejącym?
Odp. Zamavłiający informuje' Że agregatmożna posadowić na istniejącym fundamencie o ile
parametry techniczne nowego agregatu zezwalają na wykorzystanie istniejącego fundamentu. W
przec iwnym wypadku należy do stosowaó i stniej ący fundament.

4. Co naleĘ zrobić ze zdemontowanym agregatem 200kvA?
odp.Zamawiający informuje' Żeagregat200kvA naleŻy przestawiónawskazaneprzez
Zamawiającego miejsce na terenie posesji Io PAN.

5. Czy Zamawiający może udostępnić schemat elektryczny rozdzielni?
odp. Zamawiający informuje, że może udostępnić schemat elektryczny rozdzie|ni w siedzibie Io
PAN.

6. Cry Zamawiający może określić długości kabli do ułożenia o których mowa w
rozdziale I punkt ó.5 srwz?

Odp' Zamawiający informuje, że długośó toru kablowego wynosi około 150 m. Jednocześnie
informujemy, Że 50 m toru kablowego naleĘ ułoĘó pod kostką brukową'

7. W jaki sposób i jakie informacje mają być przekazywane z generatora do systemu
przetwarzania danych o którym mowa w rozdziale I punkt 6.6 sIwZ?

Odp. ZamawiEący informuje, że w celu prawidłowej pracy systemu ZSPDO generator powinien
dostarczaó informację o czasie pracy' generowanej mocy' generowanym napięciu' generowanym
prądzie, ilości paliwa, temperaturze pracy układów istotnych dla bezawaryjnej pracy agregatu.
Informacje te powinny byó dostępne jako serwis automatyczny w sieci LAN.
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8. Czy Zamawiający może udostępnić arkusz ofertowy z załącznil<ami w wersji

edytowalnej?
odp. Zamawiający informuje, że prześle arkusz ofertowy zzałącznikami w wersji edytowalnej na
wskazany adres pocztą elektroniczną'

9. C"y w związktl ze złożonością zadania Zamawiający może przesunąć termin
składania ofeń o 7dni?

Odp. Zamawiający informuje, żę nie lvydłuzy terminu składania ofeń.

ZpowuŻaniem

NY INŻYNIER
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