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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 dniach 04-06.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
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Pytanie 15 
Czy Zamawiający może udostępnić schemat elektryczny rozdzielnicy RG1. 
Pytanie 16 
Czy warunki o których mowa w STWIORB dotyczące przyłączenia urządzeń wytwórczych punkt 1.1.a są 
już wydane, czy trzeba o nie złożyć wniosek? 
Pytanie 17 
Zamawiający w STWIORB w wymaganiach SZR zapisał, że SZR wyposażyć w przełącznik biegunowy z 
napędem 230V o prądzie znamionowym 400A. Na wizji lokalnej, po sprawdzeniu mocy pobieranej przez 
Wydział Fizyki, oferent stwierdził zbyt małą moc przyjętego przez Inwestora SZR (400A) przy mocy 
pobieranej przez UMK 250kW. Wg oferenta aparaty powinny być na poziomie min. 630A. Czy 
Zamawiający może potwierdzić że moc aparatów na poziomie 400A przyjętych w specyfikacji nie będzie 
zbyt mała, a tym samym czy na etapie eksploatacji nie będzie powodowała awarii?  
Pytanie 18 
Zamawiający w STWIORB w wymaganiach zapisał konieczność przebudowy rozdzielnicy RG1. STWIORB 
nie opisuje zakresu tej przebudowy, po przeprowadzonej wizji lokalnej, oferent stwierdził że zakres 
przebudowy jest znaczący i wymaga postawienia nowej rozdzielni i budową nowej trasy kablowej (brak 
kanałów kablowych). Oferent prosi o dodatkowy czas na skalkulowanie tego zakresu. 
Czy oferent może przełożyć termin złożenia ofert (chociaż o dwa dni robocze)?        
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Ad 1 
Zamawiający dopuszcza zewnętrzny system kompensacji spełniający ten wymóg. 
Ad 2 
Ze względu na wrażliwość aparatury podłączonej do UPSa Zamawiający podtrzymuje warunki 
specyfikacji. 
Ad 3 
Tak, Zamawiający podtrzymuje warunki specyfikacji. 
Ad 4 
Zamawiający dopuszcza urządzenia które będzie prawidłowo pracować w przypadku zmniejszenia 
łańcucha akumulatorów o 2 sztuki akumulatorów 12V. 
Ad 5 
Zamawiający podtrzymuje warunki specyfikacji. 
Ad 6 
Zamawiający dopuszcza warunek na poziomie 0,05 Hz. 
Ad 7 
Tak, Zamawiający podtrzymuje warunki specyfikacji. 
Ad 8 
Zamawiający dopuszcza warunek jako spełniony UPS którego oporność zwarciowa wynosi min. 174 A 
przez  100 ms. 
Ad 9 
Nie, ze względu na umiejscowienie i bliskość czułych pomieszczeń laboratoryjnych zamawiający 
podtrzymuje warunki specyfikacji. 
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Ad 10 
Zamawiający dopuści aby certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 dotyczył tylko producenta natomiast 
oferent wystarczy że posiada certyfikat ISO9001 wymagany w celu zapewnienia ciągłości jakości w 
zakresie projektowania montażu i serwisu urządzeń wymaganych w przedmiocie zamówienia. 
Ad 11 
Zamawiający wymaga aby Zasilacz posiadał możliwość łatwego przemieszczania w czasie konserwacji 
rolkach(kółkach) lub inny system o odpowiedniej wytrzymałości. 
Ad 12 
Wymagany termin gwarancji dla całego zadania min. 3 lata max 5 lat i jest to  kryterium. O długości 
okresu  gwarancji decyduje oferent w powyższych granicach. Jednocześnie  w pkt. 60 załącznika nr 1 
wyznaczono  termin gwarancji na UPS i baterie na 10 lat – wymagane. 
Ad 13 
Zamawiający podał parametr jako przykład. Należy dostarczyć  oprogramowanie kompatybilne z 
oferowanym zasilaczem. 
Ad 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 
Ad 15 
Schemat rozdzielnicy RG1 w załączeniu do niniejszych odpowiedzi (osobny plik .pdf). 
Ad 16 
Wniosek o warunki jest złożony w ENERGA -OPERATOR Toruń. 
Ad 17 
Należy przewidzieć moc aparatów na poziomie 630 A. 
Ad 18 
W pomieszczeniu RG 1 będzie zainstalowany UPS z akumulatorami. UPS będzie podtrzymywał zasilanie 
dla wybranych obwodów  / TORMAN jeden obwód, laboratorium FAMO cztery obwody ,/ które obecnie 
zasilane są z RG 1.  Dla zasilania wybranych obwodów należy zabudować nową rozdzielnię dla UPS-a 
składającą się z min. 5 obwodów zasilających.  Istniejące obwody z RG 1 należy przepiąć do nowej 
rozdzielni. Przełożone kable należy ułożyć w istniejących korytach. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 
 
 

  (-) mgr Jarosław Lisewski  
  Kierownik Działu Zamówień 
               Publicznych 


