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Znak sprawy: ZP-2403-1/11  

 
 Dotyczy postępowania nr ZP-2403-1/11 na  
 
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu 
prądotwórczego o  mocy pozornej co najmniej  450 kVA ze zbiornikiem paliwa na  
min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania 
energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN  przy ul. A. Pawińskiego 5 
w Warszawie 
 
Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1: 
„Po wykonaniu dokumentacji projektowej wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na 
budowę o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Kto będzie starał się o 
uzyskanie pozwolenia na budowę zamawiający czy wykonawca?”  
Odpowiedź: Wg Zamawiającego dla planowanych prac wystarczy zgłoszenie i leżeć 
będzie ono po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 2: 
„W celu dostawy agregatu prądotwórczego o mocy 450 kVA czy zamawiający wymaga 
dostarczenia zespołu prądotwórczego spełniającego normy emisji spalin EURO2 o 
stabilności częstotliwości   ≤ ± 0,25%, stabilności napięcia  ≤ ± 0,5%, THD ≤ 2%  .”  
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 3: 
„Zwracamy się z prośbą o przesłanie schematów elektrycznych zasilania obiektu oraz 
schematów rozdzielni.”  
Odpowiedź: Istnieje możliwość zapoznania się z nimi w trakcie dodatkowej wizji lokalnej  
dn. 22.04.2011 o godz. 10.00 i wykonania we własnym zakresie dokumentacji 
fotograficznej. 

 
Pytanie 4: 
„Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z ofertą dostarczył karty katalogowe 
zespołu prądotwórczego, silnika, prądnicy potwierdzające parametry techniczne?”  
Odpowiedź: TAK 



Pytanie 5: 
„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał operat środowiskowy?” 
Odpowiedź: O ile wymagają tego przepisy, TAK 
 
Pytanie 6: 
„Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne wymagane prawem dokumenty 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (np. warunki zabudowy konieczne do 
wykonania projektu)?”  
Odpowiedź: Dla terenu jest sporządzony plan zagospodarowania Uchwała Nr 
LXVI/2058/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009 roku. 
 
Pytanie 7: 
„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, dostaw, instalowania i serwisu 
agregatów wytwarzających energię elektryczną zasilanych paliwami ciekłymi?”  
Odpowiedź: NIE 
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