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Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę agregatu prądotwórczego
prą
- nr sprawy: 15/EZP/380/EAE/4/2012
W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie
tosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych, Specjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy
Gruź
w Bystrej wyjaśnia:

W treści
ci siwz zamawiający
zamawiaj
wymaga montaŜu agregatu. Proszę o przedstawienie dokładnego
wykazu Ŝądanych
danych prac w szczególności:
szczególno
Pytanie nr 1
Czy zamawiający
ący wymaga montaŜu
monta nowego złącza
cza kablowego umoŜliwiaj
umoŜliwiającego połączenie
istniejącej
cej instalacji elektrycznej i sterowniczej z Rozdzielni Głównej
Gł wnej z nową
now instalacją
wychodzącą z agregatu? Jeśli
Je tak, to czy zamawiający
cy dopuszcza montaŜ
monta nowego złącza
kablowego na ścianie nowo wybudowanych
wybud
budynków - garaŜy?
Odpowiedź
Zamawiający
cy wymaga montaŜu nowego złącza kablowego umoŜliwiaj
Ŝliwiającego połączenie
istniejącej
cej instalacji elektrycznej i sterowniczej z rozdzielni głównej z nową
now instalacją
wychodzącą z agregatu. Skrzynka przyłączeniowa
przył
moŜe zostaćć umieszczona na ścianie
budynku garaŜu
Ŝu – lokalizacja i sposób montaŜu wg zaleceń wykonawczych inspektora
nadzoru.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający
ący Ŝą
Ŝąda demontaŜu istniejącego złącza kablowego łączą
ączącego stary agregat z
istniejącą instalacją elektryczną i sterowniczą?
Odpowiedź
Wymaga się przeło
przełoŜenia złącza w celu wykonania połączenia
czenia jak w odpowiedzi na pyt. nr 1.
Pakiet nr 3
Czy zamawiający
ący wymaga wymiany przewodów YAKY 4x240 mm2 oraz 7x1,5mm2 na trasie:
rozdzielnia głównagłówna agregat?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 4
Czy zamawiający
ący wymaga ułoŜenia
uło enia instalacji elektrycznej i sterowniczej między
mi
istniejącym
lub nowym złączem
ączem kablowym a nowym agregatem prądotwórczym?
pr
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 5
Czy zamawiający
ący dysponuje projektem podłączenia
podł
nowego agregatu prądotwórczego?
pr
Czy
wykonanie takiego projektu leŜy
le w gestii wykonawcy?
Odpowiedź
Nowy agregat będzie podłączany
podł
na zasadzie wymiany do istniejącego
ącego układu, w związku
zwi
z czym nie jest wymagane sporządzenie
sporz
projektu podłączenia.
czenia. Wykonawca zobowiązany
zobowi
będzie do sporządzenia
ądzenia powykonawczego schematu podł
podłączenia.
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Pytanie nr 6
Czy przed wejściem do nowej agregatorni teren zostanie oczyszczony z drzew oraz
odpowiednio utwardzony i wypoziomowany umoŜliwiając tym samym wtoczenie na rurach
agregatu do pomieszczenia?
Odpowiedź
Teren zostanie utwardzony i odpowiednio wypoziomowany. Nie ma natomiast moŜliwości
usunięcia drzew.
Pytanie nr 7
Czy drzwi wejściowe do agregatorni zostaną zamontowane przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie nr 8
Czy w drzwiach do agregatorni przewidziany jest jakikolwiek próg uniemoŜliwiający
wtoczenie agregatu do środka?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 9
Czy na wykonanych przepustnicach powietrza zostaną zamontowane siłowniki otwierające
i zamykające Ŝaluzje przez Zamawiającego ?
Odpowiedź
Tak.
W zakresie, w jakim udzielone odpowiedzi na zapytania zmieniły treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, naleŜy je traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.

Dyrektor SZChPiG w Bystrej
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