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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w celu umożliwienia pracy 

synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą  

 

Kod zamówienia wg CPV: 

31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych 

31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

45315500-3 Instalacje średniego napięcia 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja znajdującej się w budynku R na terenie Instytutu Lotnictwa 
Rozdzielni Głównej SN w celu umożliwienia pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią 

zasilającą.  Należy wyposażyć rozdzielnię w szafę synchronizacji agregatu prądotwórczego oraz przekładniki 
prądowe i pozostały osprzęt w związku ze zmianą konfiguracji zasilania rozdzielni, dokonać zmiany zasilania 

oraz uruchomić automatykę.  

Modernizację należy wykonać zgodnie z załączonym projektem: Modernizacja rozdzielnicy RG 15kV w celu 
zasilania tunelu aerodynamicznego oraz pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą 

stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. 

Podane w projekcie parametry wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów są parametrami 
minimalnymi.  

Materiały przeznaczone do realizacji przedmiotowego zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, 1409 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, 
odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, 

Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

W celu potwierdzenia, że materiały użyte do realizacji zamówienia posiadają minimalne parametry 
wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia karty 

materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy instalacji. W przypadku gdy w wyniku 
weryfikacji któryś z materiałów nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest nie zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, przedstawić inny materiał, który 

spełni oczekiwania Zamawiającego. 

 

Prace stanowiące przedmiot zamówienia w szczególności obejmują: 

1) dostawę i montaż szafy synchronizacji dla pracy równoległej agregatu z siecią, wykonanie połączeń z 

RG 15kV oraz agregatem; 

2) wykonanie dostawy i montażu przekładników prądowych do rozliczeniowego układu pomiaru energii 
w przyłączu nr 2 (pole nr 10); 

3) wykonanie dostaw urządzeń fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym odłącznik szynowy, odłącznik kablowy z uziemnikiem, 3 szt. 

przekładnika prądowego, drobne elementy konstrukcyjne, 2 kpl głowic kablowych; montaż pola nr 1 
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i osprzętu, wykonanie próby napięciowej, podłączenie istniejących nowych kabli 3x2x240.  
4) wykonanie przyłącza kablowego do pola nr 10 (kabel z RSN Tunel należy mufować i przedłużyć do 

pola nr 10); 

5) wykonanie mostu kablowego z szyn zbiorczych RGSN 15kV do pola nr 1 RSN Tunel - nowe połączenie 
o przekroju 240mm2 lub 2x150mm2; 

6) dostosowanie pola nr 16 do pracy synchronicznej agregatu z siecią i telemechanika z RWE; 
7) uruchomienie układu synchronizacji oraz układów automatyki 15kV; 

8) rozruch instalacji średniego napięcia; 

9) przeszkolenie wskazanych pracowników w liczbie nie większej niż 4 osób z obsługi wykonanej 

automatyki w terminie uzgodnionym przez Strony potwierdzone przez Zamawiającego w (drugim) 
protokole odbioru; 

10) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

II. Sposób Wykonania prac:  

1. Prace zostaną wykonane zgodnie z ww. projektem oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego 
dokumentem Technologia wykonania prac. Udostępnienie terenu realizacji prac nastąpi niezwłocznie po 

podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia przez 
Wykonawcę wizji lokalnej, przy czym wprowadzenie na teren nastąpi niezwłocznie po zaakceptowaniu 

Technologii wykonania prac. 

2. Technologia wykonania prac obejmuje w szczególności: 
a) warunki bezpiecznej pracy SN,  

b) zasady współpracy z pracownikami eksploatacji Instytutu dotyczącymi wejścia na teren rozdzielni, 
przełączeń i innych czynności mających wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie systemu 

zasilania Instytutu, 
c) harmonogram pracy i wstępny harmonogram przełączeń; należy przyjąć, że przełączenia będą 

możliwe w soboty lub dni wolne od pracy lub w godzinach 22:00-06:00. 

3. Technologię wykonania prac, zawierającą w szczególności wstępny harmonogram 
przełączeń należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, konsultując z Zamawiającym terminy przełączeń. 
4. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze ma obowiązek zatwierdzić Technologię 

wykonania prac lub, w przypadku uwag, wnieść korektę, którą Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 

w dokumencie. W przypadku gdy uwzględnienie wymaganych przez Zamawiającego uwag spowoduje 
zdaniem Wykonawcy uszczerbek w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego o takiej okoliczności. Jeżeli Zamawiający, pomimo uwag Wykonawcy 
potwierdzi realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca dostosuje się do 

tych wymagań. W ww. terminie i zgodnie z ww. procedurą Strony ustalą również harmonogram 

płatności z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi w dwóch transzach.  
5. W terminie nie późniejszym niż 5 tygodni przed rozpoczęciem przełączeń zaplanowanych we wstępnym 

harmonogramie, Wykonawca uzgodni z RWE i Zamawiającym ostateczny harmonogram przełączeń.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonywania prac zgodnie z 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Technologią wykonania prac.  
7. W razie nieprzewidzianych zmian w harmonogramie prac Wykonawca musi niezwłocznie jednak nie 

później niż w terminie 1 dnia roboczego poinformować Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub 

notatki służbowej o zaistniałych opóźnieniach w celu uzgodnienia nowego harmonogramu.  
8. Rozliczenie za wykonane prace będzie realizowane w dwóch transzach na postawie protokołów odbioru 

prac podpisanych przez obie Strony i harmonogramu płatności zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
9. Podstawą do odbioru wykonanych prac będzie każdorazowo protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od udziału w pracach 

odbiorczych lub od podpisania protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego 
podpisania protokołu odbioru prac. Za uchylanie się Wykonawcy od podpisania protokołu 

odbioru/uchylenie się od uczestnictwa w pracach odbiorczych Strony uznają w szczególności 1) 
dwukrotną odmowę przyjęcia terminu odbioru zaproponowanego przez Zamawiającego, 2) brak stawienia 

się przedstawiciela Wykonawcy w uzgodnionym terminie odbioru, 3) odmowę podpisania protokołu 
odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy. 
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10. Przed dokonaniem czynności odbioru prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej, w szczególności Instrukcji Współpracy Ruchowej z RWE, 

Instrukcji eksploatacyjnych wraz z opisem i rysunkami. 

11. W przypadku wystąpienia usterek powykonawczych Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

12. Wykonawca oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia zespół wskazany w ofercie Wykonawcy 
składający się co najmniej z 5 osób posiadających wymagane w SIWZ doświadczenie i kwalifikacje. W 

przypadku braku możliwości wykonywania prac przez osobę wchodząca w skład ww. zespołu, 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo za nieobecną osobę i wystąpić z wnioskiem do 

akceptacji Zamawiającego o zastępstwo. Zamawiający zaakceptuje taki wniosek jeżeli osoba zastępująca 

będzie posiadać doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie jakie wymagał Zamawiający w SIWZ dla 
osoby zastępowanej. Zamawiający zaleca utworzenie listy rezerwowej osób, które mogą zastąpić osoby 

wchodzące w skład zespołu w celu akceptacji przez Zamawiającego kwalifikacji i doświadczenia osób 
zastępujących, przed zaistnieniem konieczności zastępstwa. 

13. W przypadku gdy w trakcie wykonywania prac pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy zniszczą 

mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój 
koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.  

14. Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, 

co zostanie potwierdzone dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę po zakończeniu 

prac. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanych 
prac. 

15. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli, a Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie 

Zamawiającego, w każdym czasie, umożliwić kontrolę sposobu wykonania umowy, w szczególności 
kontrolę technologii wykonania prac oraz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia. 

16. Wykonawca przed czynnością podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginały 

uprawnień budowalnych, świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
lub Komisje o równorzędnych kwalifikacjach, zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych, dokumenty potwierdzające wykazane wykształcenie, odpowiednio wystawione dla osób 
oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

III. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) realizacji prac będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.  

b) realizacji prac będących przedmiotem umowy zgodnie z wiedzą techniczną, przy zastosowaniu 
obowiązujących przepisów, technologii, warunków technicznych i norm, w szczególności odpowiednich 

norm PN i SEP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

c) zabezpieczenie miejsca realizacji prac zgodnie z Technologią wykonania prac przez cały czas ich trwania.  
d) używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do należytego wykonywania prac modernizacyjnych 

oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca 
wykonywania prac  

e) bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia 
miejsca wykonywania prac.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 10 tygodni 

od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 


