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Wykonawcy 

 
 

 
 

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem agregatu 
prądotwórczego dla budynku Rektoratu UMK w Toruniu. 
 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 18.09.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 

Pytanie 1: 

Załączniku nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia. Podawane są różne wartości mocy agregatu 
prądotwórczego w punkcie 2.4. podana jest wartość 125 kVA, natomiast w tabeli podana jest wartość 
120 kVA. Proszę o podanie która wartość jest właściwa? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Właściwa wartość mocy agregatu prądotwórczego powinna  wynosić 120 kVA. 
 
Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienie opisu w Załączniku nr 8 tabela pkt. 30. „Dostarczenie i montaż wyrzutni (czerpni) 
powietrza.” Agregat ma być wykonany w obudowie do pracy na zewnątrz, ma być posadowiony w patio, 
związku z tym do czego zamawiający przewiduję czerpnie i wyrzutnię powietrza agregatu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Agregat powinien być podłączony do instalacji odprowadzenia spalin. Układ odprowadzenia spalin 
należy wykonać od miejsca instalacji agregatu do miejsca wyrzutu spalin (ponad dach budynku lub do 
miejsca gdzie nie będzie uciążliwy dla otoczenia o długości ok. 10m). 
 

Pytanie 3: 

Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisu Załącznik nr 8 tabela pkt. 30 poz. 10 i 11 „Wykonanie 
rozdzielni dla wykonania testów agregatu? Wyposażenie rozdzielni dla wykonania testów agregatu”….. 
Czy wspomniana rozdzielnie również jest przedmiotem zamowienia i po dokonanych testach zostaje na 
wyposażeniu Zamawiającego? 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Rozdzielnia dla wykonania testów agregatu jest przedmiotem zamówienia i zostanie  zainstalowana 
obok agregatu przez wykonawcę. 
 
Pytanie 4: 
 

Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisu Załącznik nr 8 tabela pkt. 30 poz. 16 „Zainstalowanie 
oprogramowania dla UPS Eaton ….” Jest to oprogramowanie producenta zasilacza UPS. Wymóg ten 
ogranicza udział wykonawców. Oprogramowanie to powinien dostarczyć dostawca UPSa. Ponadto UPS 
został zamówiony w 2016 roku i jest objęty gwarancją i ingerencja osób nieuprawnionych może 
pozbawić Zamawiającego gwarancji no to urządzenie. Związku z powyższym wnioskuję o wykreślenie 
tego zapisu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Oferent  powinien  zlecić zainstalowanie oprogramowania dla UPS Eaton  wykonawcy  UPS-sa tj. BCS 
Kamil Balcerzak Spółka Jawna ul. Górna 15, 09-402 Płock. 
 
Pytanie 5: 
 

Proszę o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 8  Załącznik nr 2 „ Montaż i otwory montażowe wykonuje 
COMEX po dostawie agregatu ?” Proszę o wyjaśnienie co oznacza  „COMEX” czy jest podmiotem trzecim 
z którym należy się skontaktować w celu wykonania otworów do realizacji zadania? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zdanie przedmiotowe powinno brzmieć: 
,,Montaż i otwory montażowe wykonuje Wykonawca po dostawie agregatu’’. 
 
 
 

  (-) mgr Jarosław Lisewski  
  Kierownik Działu Zamówień 
               Publicznych 


