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ZAPYTANIA O WYJASNIENIE TRESCI

SPECYT'IKACJI IsToTI\rYcH WARUNKÓw złvrowIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę. instalację i w}rmianę generatora prądowego oraz integrację z istniejacą
infrastrukturą elektryczną i informaĘvczną IoPAN. w tym ze Zintegrowan}zm S}zstemem
Przetwarzania Danych Oceanograficznych dla Instltutu Oceanologii PAN w Sopocie - znak:
|olDTl174llŻ0I0.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust l pkt 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych Q't. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje iż do
postępowania o udzielęnie zamówienia publicznego, prowadzonęgo w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oruz integrację z istniejącą
infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN' w tym ze Zintegrowanym Systemem
Przetwarzania Danych oceanograficznych dla InsĄrtutu oceanologii PAN wpĘnęĘ zapyĄaniajednego
z Wykonawców o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

t. Czy agregat prądotwórczy powinien być wyposażony w obudowę zewnętrzną
przystosowaną do montażu zewnętrznego poza budynkiem?

Agregat musi być wyposażony w obudowę przystosowaną do montażu zewnętrznego poza

budynkiem

2. Jeże|i agregat prądotwórczy powinien być wyposażony w obudowę zewnętrzną - jakie
parametry np. dźwiękochłonności powinna spełniać obudowa agregatu?

Maksymalna emisja hałasu przy obudowie agregatu nie może przekraczać 70 dB

3. W związku z wymogiem zapewnienia przez Wykonawcę serwisu autoryzowanego przez
producenta na terenie Polski (rozdz, t, pkt 11) czy Wykonawca do oferĘ powinien załączyć

cerffikat autoryzacji producenta?

tak, wykonawca powinien dołączyć certyfikat autoryzacji producenta
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4. Prosimy o uszczegółowlenie na czym ma polegać integracja agregatu z posiadanymi przez

Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych oceanograficznych? W
jaki sposób powinny być monitorowane parametry agregatu (monitoring w sieci przy

użyciu oprogramowa nia producenta agregatu? l nterfejs ki lku nastu styków
bezpotencjałowych? lnne?)

lntegracja agregatu z budowanym przez zamawiającego Zintegrowanym System Przetwarzania
Danych oceanograficznych (ZsPDo) ma polegać na dostarczeniu zasilania do infrastruktury
te|einformatycznej ZsPDo, zlokalizowanej na terenie loPAN. W celu prawidłowej pracy systemu
ZsPDo generator powinien dostarczać informację o czasie pracy, generowanej mocy, generowanym
napięciu, generowanym prądzie, ilości paliwa, temperaturze pracy układów istotnych dla

bezawaryjnej pracy agregatu. lnformacje te powinny być dostępne jako serwis automatyczny w sieci
LAN. Możliwe powinno również być zdalne uruchomienie generatora' Parametry pracy powinny
również być dostępne na tablicy kontrolnej zlokalizowanej w budynku loPAN'

5. Jakie parametry pracy agregatu Zamawiający zamierza monitorować? W jaki sposób
Zamawiający zamierza monitorować stan poziomu paliwa agregatu?

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej W p. 4. Poziom stanu paliwa powinien być podawany jako

wartość liczbowa w systemie wymienionym w p.4

6. Czy w przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych z koniecznymi
terminami procedur uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokumentów dotyczących
przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia będzle mógł ulec wydłużeniu o
czas niezbędny do przeprowadzenia Ęch procedur?

Jeżeli procedury uzyskania tylko i wyłącznie niezbędnych dokumentów wydłużą się z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, termin wykonania zamówienia będzie wydłużony o czas niezbędny na

uzyska nie tych dokumentów.

7. Czy poprzez dostosowanie okablowania iinstalacjielektrycznej Zamawiający rozumie
położenie niezbędnych przewodów przez Wykonawcę pomiędzy miejscem posadowienia
agregatu a rodzielnią główną w budynku?

Tak, należy, o i|e to niezbędne, dokonać przebudowy instalacji elektrycznej pomiędzy miejscem
posadowienia agregatu, a rozdzielnią główną w budynku.
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8. Jeżeli odpowiedź na pyt. 7 jest twierdząca - w związku z niemożnością położenia

niezbędnych przewodów w istniejących kanałach kablowych prosimy o potwierdzenie

konieczności położenia przewodów kablowych nową, Wyznaczoną trasą kablową?

Jeżeli będzie to niezbędne, Wykonawca będzie musiał wykonać nową trasę kablową.

9. Czy układ SZR powinien być wyposażony w zabezpieczenia zwarciowe w celu ochrony
nowego kabla łączącego agregat z SZR-em?

Układ powinien być wyposażany we wszelkie zabezpieczenia wymagane do bezawaryjnej pracy

agregatu w sieci elektrycznej IOPAN.
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