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 Warszawa, 30.06.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 29/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest modernizacja Rozdzielni 

Głównej niskiego napięcia w budynku R na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, 

wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

W punkcie 1.1 PFU (Przedmiot zamówienia) jest napisane, że zamówienie obejmuje 

wykonanie wentylacji/klimatyzacji. Wykonanie klimatyzacji w stosunku do wentylacji jest 

nieporównywalnie droższe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, czy ma być wykonana 

wentylacja czy klimatyzacja. Naszym zdaniem w pomieszczeniu rozdzielni wystarczy 

wykonać wentylację. 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów PFU jak następuje „wykonanie wentylacji koniecznej 

dla odbioru energii wytwarzanej przez urządzenia w pomieszczeniu i zapewniającej 

znamionowe warunki pracy urządzeń w tym akumulatory. Klimatyzacja wymagana jedynie 

przy braku możliwości spełnienia powyższego przez wentylację” 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający może sprawdzić, czy podane w punkcie 3.2 (Roboty budowlane) kierunki 

świata (np. ściana północna itp.) są podane poprawnie? W załączniku przesłaliśmy 

prowizoryczny rysunek usytuowania podłogi i innych elementów budowlanych. Czy 

Zamawiający może potwierdzić, że usytuowanie poszczególnych elementów (oczywiście w 

przybliżeniu) jest poprawne? 
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Odpowiedź nr 2 

Zamawiający potwierdza zgodność rysunku ze swoimi wymaganiami. Zamawiający dokonał 

modyfikacji PFU w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Podana w punkcie 3.2 (Roboty budowlane) minimalna wysokość podłogi podniesionej 30cm 

jest naszym zdaniem zdecydowanie za mała. Oczywiście Wykonawca może wykonać wyższą 

podłogę, ale podając minimalny wymiar 30cm Zamawiający w zasadzie wymusza taki 

wymiar. Powodem jest fakt, że wszyscy startujący w przetargu wycenią podłogę o minimalnej 

możliwej wysokości. Wnioskujemy o ustalenie minimalnej wysokości podłogi podniesionej 

na 100cm, co daje komfortowe warunki prowadzenia i ew. serwisowania dużej ilości grubych 

kabli pod rozdzielnicami. 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów PFU jak następuje „Wysokość konstrukcji pod 

rozdzielnię i podłogi podniesionej nie może być mniejsza niż 80cm. Wysokość musi zostać 

dobrana przez projektanta tak aby promień ugięcia poszczególnych kabli był nie mniejszy niż 

określony w kartach katalogowych kabli oraz szafy nie zasłaniały okien (3 m od istniejącej 

posadzki)” 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie 4.2 Dokumentacja powykonawcza, Zamawiający żąda wykonania pomiarów 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, zimnej wody, ciepłej wody oraz 

kanalizacji. Wg nas wykonywane prace modernizacyjne nie wymagają tego typu pomiarów. 

Prosimy o wyjaśnienia czy i dlaczego Zamawiający ma takie wymagania. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dokonuje zmiany PFU poprzez usunięcie przedmiotowych zapisów. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga zabudowy w szafach automatyki zasilaczy z podtrzymaniem 

bateryjnym UPS? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający wymaga, aby szafy automatyki były zasilane poprzez rozdzielnicę potrzeb 

własnych z istniejącego UPS. Zamawiający dokonał modyfikacji PFU w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność spełnienia wymagania  „wszystkie zastosowane 

aparaty muszą być produkowane przez jednego producenta (jedno logo)” (Punkt 7 Projektu 

koncepcyjnego) w odniesieniu do wszystkich aparatów siłowych (wyłącznik lub rozłącznik 

bezpiecznikowy, przekładnik prądowy, ogranicznik przepięć) i sterowniczo-pomiarowych 

(analizator parametrów elektrycznych, lampki, przyciski, SZR), czy tylko siłowych? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego jednego producenta dla całej aparatury 

oraz dokonuje modyfikacji PFU w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie nr 7 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z punktu 2 PFU: „Znamionowy wytrzymywany prąd udarowy 

obniża się do 80 KA,1s”. Prawdopodobnie jest to błąd. W projekcie koncepcyjnym zapisano: 

 „Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 50kA, 1s” 

 „Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 120kA” 

Wartość 50kA, 1s wynika z prądu zwarcia za transformatorem 1600kVA (istniejącym) i 

naszym zdaniem jest właściwa.  

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający dokonał modyfikacji PFU w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian do 

Umowy:  

1. Modyfikacje par. 2 ust. 5 w następujący sposób: Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zawinienie przez siebie uszkodzenia mienia Zamawiającego.  

2. Modyfikację par. 2 ust. 5 poprzez wykreślenie słów „oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków”.  

3. Modyfikacje par. 2 ust. 8 poprzez dodanie słów: „za wyjątkiem przeniesienia prawa do 

wynagrodzenia na podmioty finansujące Wykonawcę, na co Zamawiający wyraża zgodę.”  

4. Modyfikacje par. 2 ust. 12 pkt. 1 poprzez wstawienie słów „lub innego stosunku prawnego 

o podobnym charakterze” po słowach „na podstawie umowy o pracę”.  

5. Modyfikacje par. 2 ust. 12 pkt. w poprzez wykreślenie słów „Zmiana ww. terminu wymaga 

zgody Zamawiającego”.  

6. Modyfikacje par. 3 ust. 1 pkt. 1 poprzez zastąpienie słów „5 dni roboczych” słowami „14 

dni roboczych”.  

7. Modyfikacje par. 4 ust. 16 poprzez zastąpienie słów „(2 godziny)” słowami „(24 godziny)”.  

8. Modyfikacje par. 4 ust. 18 w następujący sposób: Uporządkowanie terenu objętego pracami 

budowlanymi przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia budowy.  

9. Modyfikacje par. 4 ust. 21 w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

robót zamiennych po ustaleniu wynagrodzenia za takie roboty.  

10. Modyfikacje par. 4 ust. 22 poprzez dodanie słów: Opóźnienia spowodowane przyczynami 

nie leżącymi po stronie Wykonawcy nie obciążają Wykonawcy. W przypadku powstania 

ewentualnych opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy okres realizacji 

zostanie wydłużony o czas takiego opóźnienia.  

11. Modyfikacje par. 7 ust. 3 w następujący sposób: Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zawinione działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne działania, 

uchybienia i zaniedbania.  

12. Modyfikacje par. 7 ust. 11 poprzez wykreślenie słów „pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej”.  

13. Modyfikację par. 7 ust. 13 poprzez wykreślenie pkt. a.  

14. Modyfikację par. 10 ust. 11 poprzez dodanie słów: W żadnym przypadku okres gwarancji 

i rękojmi nie będzie dłuższy niż 65 miesięcy.  

15. Modyfikację par. 10 ust. 13 poprzez wykreślenie słowa „ryzyko”.  
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16. Modyfikacje par. 12 ust. 2 pkt. b poprzez dodanie słów:” z terminem nie krótszym niż 45 

dni”.  

17. Modyfikacje par. 12 ust. 4 pkt. a poprzez dodanie słów: oraz zapłaty kosztów dostaw 

urządzeń materiałów itp. których zamówienie było uzasadnione dbałością o należyte i 

terminowe wykonania Umowy, a które urządzenia materiały itp. nie zostały jeszcze odebrane 

przez Zamawiającego.  

18. Wykreślenie zdania pierwszego w par. 12 ust. 6.  

19. Modyfikację par. 13 ust. 1 w następujący sposób: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 4, 

w wysokości 0,1 wynagrodzenia netto określonego w par. 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.  

20. Modyfikacje par. 13 ust. 2 w następujący sposób: Za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający nalicza Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w par. 6 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

21. Modyfikacje par. 13 ust. 3 w następujący sposób: W przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego takich jako naruszanie 

postanowień niniejszej umowy Wykonawcy naliczy Zamawiającemu karę umowną 

wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w par. 6 ust. 1.  

22. Wykreślenie par. 13 ust. 4.  

23. Wykreślenie par. 13 ust. 5.  

24. Modyfikacje par. 13 ust.  

25. Modyfikację par. 13 ust. 6 poprzez dodanie słów: Odpowiedzialność Wykonawcy ze 

wszystkich tytułów jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w par. 6 ust. 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści. 

Łączyny limit kar umownych mogących być naliczonych na podstawie Umowy wynosi 15% 

wynagrodzenia wskazanego w par. 6 ust. 1.  

26. Wykreślenie zdania drugiego w par. 13 ust. 7.  

Odpowiedź nr 8 

W zakresie pkt 1-7 oraz 9-26 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

W zakresie pkt 8 Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. § 4 ust. 18 wzoru umowy (Załącznik nr 

8 SIWZ) otrzymuje brzmienie „Uporządkowanie terenu objętego pracami budowlanymi przez 

Wykonawcę (przywrócenie do stanu nie gorszego niż pierwotny) nastąpi najpóźniej do dnia 

zakończenia budowy”. 

 

Pytanie nr 9 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące części technicznej:  

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wykonawcy kody dostępu do Centrali 

i kody do oprogramowania Centrali ppoż. Polon.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować 1 dławikową baterie 

kondensatorów o mocy minimum 450 kVar dla jednej sekcji a dla drugiej wykorzystać 

istniejącą baterie kondensatorów.  

3. Prosimy o zmianę zapisów zał. Nr 1 do SIWZ pkt 3.2  

„przebicie otworu o wymiarach ok. 1300x2150 w zewnętrznej ścianie wschodniej w celu 

montażu nowo projektowanych drzwi do pomieszczenia rozdzielni nn”  
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Wiele szaf sterowniczych i pól rozdzielczych posiada wysokość nawet 2200 mm co wraz 

z środkiem transportu daje około 2300mm. Zwiększenie wysokości otworu nowo 

projektowanych drzwiowego umożliwi Zamawiającemu w przyszłości transport.  

4. Biorąc pod uwagę, że nowo projektowane drzwi do rozdzielnicy mają stanowić główną 

drogę transportową. Czy Zamawiający zgodzi się na tymczasowe powiększenie otworów 

drzwiowych w pomieszczeniach przyległych wraz z odtworzeniem? Mowa tu o tymczasowej 

drodze transportu elementów wymaganych do modernizacji.  

5. Prosimy o potwierdzenie, że nowo projektowane rozdzielnice mogą mieć wysokość 

2150 mm.  

6. Prosimy o określenie czy Zamawiający zgadza się na wykonanie wylewki betonowej 

na części gdzie nie będzie montowana podłoga technologiczna.  

7. Prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie zastosowania wentylacji lub klimatyzacji.  

8. Czy szynoprzewód może być o aluminiowym materiale przewodzącym?  

9. Czy aparatura może być różnych producentów?  

Prosimy o zmianę zapisów zał. Do PFU koncepcja RGnn pkt. 7  

„wszystkie zastosowane aparaty muszą być produkowane przez jednego producenta (jedno 

logo)”  

Prosimy u usunięcie zapisu. 

10. Czy istnieje możliwość przestawienia pól? Chodzi tu o usytuowanie pól zasilających 

w innych miejscach niż to wskazano w projekcie koncepcyjnym.  

11. Czy dla wszystkich odpływów jest wymagany analizator parametrów sieci 

z wyświetlaczem i komunikacją?  

12. Proszę o udostępnienie listy odpływów wraz z charakterem odpływu lub ewentualnych 

wymagań odnośnie odpływów.  

13. Proszę o informację czy dobrana aparatura w projekcie koncepcyjnym jest zgodna z tym 

co ma być w rozdzielnicy RGNN? Głównie chodzi tutaj o wartości znamionowe prądu 

wyłączników kompaktowych, a podane wartości nastaw. Czy jest możliwość zmniejszenia 

wartości znamionowych wyłączników kompaktowych?  

14. Czy istnieje możliwość zmniejszenia ilości pól rozdzielnicy przez umieszczenie 

odpływów z wyłącznikami kompaktowymi do członów wysuwnych?  

15. "wizualizacje stanu poszczególnych pól rozdzielni RGnn " - Jakich pól i odpływów 

dotyczy owy zapis?  

16. "Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu musi się odbywać 

z wykorzystaniem sieci Ethernet w oparciu o przemysłowe protokoły bazujące na protokole 

TCP/IP. " - Jakich komponentów dotyczy wspomniana Komunikacja?  

 

Odpowiedź nr 9 

Pkt 1  

Zamawiający potwierdza, iż udostępni Wykonawcy kody dostępu do Centrali i kody do 

oprogramowania Centrali ppoż. Polon.  

Pkt 2 

Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować 1 dławikową baterię 

kondensatorów o mocy minimum 450 kVar dla jednej sekcji, a dla drugiej wykorzystać 

istniejącą baterie kondensatorów.  

Pkt 3 

Zamawiający dokonał modyfikacji PFU w przedmiotowym zakresie. 
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Pkt 4 

Zamawiający wyraża zgodę na tymczasowe powiększenie otworów drzwiowych 

w pomieszczeniach przyległych wraz z odtworzeniem. 

Pkt 5 

Zamawiający potwierdza, że nowo projektowane rozdzielnice mogą mieć wysokość 

2150 mm. 

Pkt 6  

Zamawiający wymaga, aby kanały zostały przykryte blachami, nie wolno zalewać kanałów 

wylewką. 

Pkt 7  

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów PFU jak następuje „wykonanie wentylacji koniecznej 

dla odbioru energii wytwarzanej przez urządzenia w pomieszczeniu i zapewniającej 

znamionowe warunki pracy urządzeń w tym akumulatory. Klimatyzacja wymagana jedynie 

przy braku możliwości spełnienia powyższego przez wentylację” 

Pkt 8  

Zamawiający dopuszcza, aby most szynowy był aluminiowy. 

Pkt 9  

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego jednego producenta dla całej aparatury 

oraz dokonuje modyfikacji PFU w przedmiotowym zakresie. 

Pkt 10  

Układ pól może być inny niż w projekcie koncepcyjnym. Zamawiający dokonał modyfikacji 

PFU w przedmiotowym zakresie. 

Pkt 11  

Zamawiający dopuszcza warunkowo w PFU instalację amperomierzy i woltomierzy dla pól 

z listwami bezpiecznikowymi do 250A.  

Pkt 12  

W projekcie koncepcyjnym są rysunki aktualne w momencie powstawania koncepcji. 

Nastąpiły niewielkie zmiany do chwili obecnej. Wykonawca musi na początku realizacji 

umowy zaktualizować ten rysunek. 

Pkt 13  

Należy zachować wartości z projektu koncepcyjnego. 

Pkt 14  

Ilość pól nie jest narzucona przez Zamawiającego, lecz ilość i wartość  zabezpieczeń w każdej 

sekcji. 

Pkt 15  

Dotyczy wszystkich pól RGNN plus położenia wyłączników układu gwarantowanego 

220VDC, 230VAC  oraz sygnały alarmowe z urządzeń opisanych w projekcie. W ramach 

realizacji projektu wykonawca powinien spełnić wymagania, które tyczą się tego punktu, 

a w szczególności zapisy: 

 Dopływy muszą być wyposażone w analizatory parametrów sieci z łączem 

komunikacyjnym w standardzie Modbus RTU. 

 Każdy odpływ musi być wyposażony w analizator parametrów sieci z łączem 

komunikacyjnym w standardzie Modbus RTU. 

 Wszystkie łączniki (wyłączniki i rozłączniki bezpiecznikowe) muszą posiadać co najmniej 

dwa wolne styki bezpotencjałowe odzwierciedlające ich stan (NO + NC) 

Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca powinien wykonać połączenia kablowe jak 

w zapisach: 
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 Magistrala RS485 do analizatorów sieci 

 Sygnalizacja położenia wyłączników w polach głównych odbiorów (do 50 sygnałów 

dwustanowych),  pola dopływowe, sprzęgłowe i główne odpływy 

 Sygnalizacja położenia wyłączników w układzie gwarantowanym 220VDC (do 30 

sygnałów) Dopływy i odpływy 

 Sygnały awarii od urządzeń opisanych w „Projekcie koncepcyjnym” (do 20 sygnałów 

dwustanowych), 

 Sygnał sterujący załącz/wyłącz w polach dopływowych i sprzęgle (do 10 sygnałów 

dwustanowych). 
 

Pkt 16 

Wspomniana komunikacja musi odbywać się między sterownikiem PAC, a wyspami I/O 

w obu dostarczonych szafach.  

 

Pytanie nr 10 

Proszę o doprecyzowanie czy moduły dla podłogi podniesione mają mieć właściwości: 

izolacyjne, antyelektrostatyczne, antystatyczne? 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający wymaga, aby moduły miały właściwości izolacyjne i antystatyczne. 

 

Pytanie nr 11 

Proszę o informację czy bateria kondensatorów ok 480kvar z dławikami 7% dla każdego 

członu kondensatorowego ma zostać wykonana dla każdej sekcji? To znaczy należy 

dostarczyć 2 szt. baterii kondensatorów 

Odpowiedź nr 11 

Należy dostarczyć 1 szt. przedmiotowej baterii. Do drugiej sekcji zostanie wykorzystana 

istniejąca bateria kondensatorów. 

 

Pytanie nr 12 

Proszę o potwierdzenie, czy system wentylacji ma zostać oparty na wentylatorze 

wyciągowym oraz czerni. 

Odpowiedź nr 12 
System wentylacji ma zostać oparty na wentylatorze wyciągowym oraz czerpni. 

 

Pytanie nr 13 

Czy dla pomieszczenia rozdzielni należy opracować projekt ogrzewania wraz z montażem 

grzejników? 

Odpowiedź nr 13 

Należy wykonać bilans cieplny i zaprojektować grzejniki elektryczne  w celu utrzymania 

właściwych warunków środowiskowych dla zastosowanych urządzeń, w tym akumulatorów. 

 

Pytanie nr 14 

Czy na posadzce na której nie będzie wykonana podłoga podniesiona ma zostać wylewka 

samopoziomująca? 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający wymaga, aby kanały zostały przykryte blachami, nie wolno zalewać kanałów 

wylewką. 
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Pytanie nr 15 

Czy pętla dozorowa z nowymi czujnikami ma zostać wpięta bezpośrednio do centralki Polon 

jako nowa pętla czy ma zostać dołączona do istniejącej pętli dozorowej na budynku? 

Odpowiedź nr 15 
Należy  zastosować dwie pętle tj. dla pomieszczenia i podłogi technicznej. 

 

Pytanie nr 16 

Proszę o doprecyzowanie czy tablica oświetlenia terenu ma zostać wykonana jako odrębna 

rozdzielnica naścienna. 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający wymaga wykonania odrębnej tablicy wiszącej lub stojącej. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację, czy wykonanie drzwi zewnętrznych będzie wymagało zmiany 

zagospodarowania terenu? Wykonanie nowego dojścia do drzwi (budowa chodnika na pasie 

zieleni) może wymagać takiej decyzji. Jeśli tak czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie 

tego chodnika? Informujemy, że uzgodnienia i decyzja o zmianie zagospodarowania ternu 

wymaga często około 6 miesięcy do tego okresu należy doliczyć okres na uzyskanie 

pozwolenia na budowę 65 dni. Jednocześnie założony okres na realizację zadania wynosi 5 

miesięcy.  

Odpowiedź nr 17 

Wykonanie drzwi nie będzie wymagało zmiany zagospodarowania terenu. Chodnik w tym 

miejscu istnieje. 

 

Pytanie nr 18 

Jaki jest typ centrali Polon chodzi tu o model np. 4200, 4100,…? 

Odpowiedź nr 18 

Typ Polon 4900 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastopowanie baterii akumulatorów zamontowanych na 

dedykowanych stojakach lub zabudowie szafowej?  

Odpowiedź nr 19 

Zgadzamy się na zastosowanie stojaka lub szafy. Należy rozważyć takie rozwiązanie, które 

zapewni właściwe warunki pracy(temperatura) 

 
Pytanie nr 20 

Zgodnie z zał. Do PFU pkt. 10. Czy rozdzielnica 220 DC musi zostać wykonana zgodnie z 

projektem? Tj. zastosowania urządzeń wyszczególnionych w projekcie. Prosimy określić czy 

możliwe jest zastosowania innych producentów. W opisie uwzględniony jest system Bender 

natomiast w projekcie koncepcyjnym uwzględniony jest miernik MD-08. Prosimy określić 

czy Zamawiający oczekuje zastosowania tylko systemu stanu izolacji np. MB-08, czy 

rozbudowanego systemu stanu izolacji i lokalizującego zwarcia na poszczególnych 

odpływach np. Bender.  
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Odpowiedź nr 20 

Zamawiający wymaga spełnienia wymagań technicznych zawartych w punkcie 10 Projektu 

koncepcyjnego. 

 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów 

Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Aktualny 

PFU stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
 


