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Wykonawcy 

 
 

 
 

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci energetycznej 
Instytutu Fizyki UMK w Toruniu o linię zasilania awaryjnego”. 
 
 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 04.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 
Zapytania Wykonawcy: 

1.W specyfikacji UPSa  załącznik nr.1 definiowane są parametry konkretnego urządzenia producenta marki 
EATON. Czy Zamawiający dopuści również zaprojektowanie i użycie   urządzenia równoważnego  innego 
producenta posiadającego wymagane certyfikaty  ISO 9001 oraz 14001?  
 
2.W punkcie 46 wymogów specyfikacji zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu ISO 9001 i 14001 zarówno  od 
producenta UPS jak  i  dystrybutora  ze względu na umożliwienie bardziej konkurencyjnego zakupu sprzętu  czy 
zamawiający wyraża zgodę aby powyższy zapis posiadania obydwu certyfikatów dotyczył tylko producenta  UPS 
który jest faktycznym gwarantem jakości sprzętu ?    
 
3.W załączniku nr1 w punktach od 54 do 58 opisuje zakres prac projektowo montażowych jakie ma wykonać 
oferent .Ponieważ  zamawiający żąda urządzeń spełniających normy produkcyjne ISO 9001 czy w takim razie 
 zamawiający  będzie wymagał od wykonawcy  w zakresie wykonania projektu i montażu urządzeń będącego 
przedmiotem umowy posiadanie certyfikatu ISO 9001 ?  
 
4.zamawiajacy w załączniku nr 2 pkt. 16 i pkt.25  opisuje współpracę i  panele sterowania  w systemie agregat 
prądotwórczy i szafa SZR wskazując,że  panele mają być umieszczone zarówno w rozdzielni agregatu jak i Szafie 
SZR .Czy zamawiający miał na myśli montaż i uruchomienie w obydwu miejscach paneli zapewniających w obydwu 
miejscach sterowanie i wizualizację pracy i parametrów agregatu i układu SZR ?  
 
5. .Podczas wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją stacji SN-NN, wynika że stacja posiada aparaturę 
łączeniową na prądy 1600A i transformator o mocy 800Kva oraz osobne układy pomiarowe do rozliczeń  zasilania 
poszczególnych odpływ ów czy w związku z powyższym projekt i dostarczany układ SZR ma być dobrany tak aby 
zapewnić pełną odbieraną moc do 2 budynków z zachowaniem układów pomiarowych (starego i nowego) ze stacji 
transormatorowej? 
  
6.Czy w  związku z pytaniem nr 5 Wykonawca musi uwzględnić wszystkie z tym związane koszty urządzeń 
dodatkowych nie opisanych w załącznikach technicznych  i ich monta żu jak również koszt przebudowy stacji 
tranasformatorowej   na potrzeby  właściwego zaprojektowania i wykonania  układu SZR w tym zastosowania 
 właściwych parametrów łączeniowych układu SZR ? 
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Odpowiedzi Zamawiającego:  
 
Ad 1  
Odpowiedź: Zamawiający w wymaganiach nie uwzględniał konkretnego  producenta .Tak zamawiający dopuszcza 
innego producenta zasilacza UPS niż sugerowany przez oferenta  posiadającego powyższe certyfikaty. 
Zaproponowany UPS musi spełniać minimalne parametry określone w SIWZ.  
 
Ad 2 
Tak zamawiający na powyższe wyraża zgodę. 
 
Ad 3 
Tak zamawiający w celu zapewnienia ciągłości jakości wymaga posiadanie w powyższym zakresie certyfikatu ISO 
9001. 
 
Ad 4 
Tak. 
 
Ad 5  
Tak, należy również zachować istniejące układy pomiarowe. 
 
Ad 6 
Tak projekt i wykonawstwo musi uwzględniać powyższe koszty. 

 
 
 

   (-) mgr Jarosław Lisewski  
  Kierownik Działu Zamówień 
               Publicznych 

 


