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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 pismo: 
„Jeżeli jednak Zamawiający nie ponownie nie wyrazi zgody na dodatkową wizję lokalną 
bardzo proszę o przedstawienie wykonawcom następujących materiałów pozwalających 
na zdalne zapoznanie się z obiektem:” 
 
Pytanie 1: 
„Szczegółowa dokumentacja istniejących układów zasilania obiektów (rysunki i opisy) – 
w tym schematy wszystkich rozdzielni (SN i nn) w stacji OST 1 i 2 rozdzielni głównych we 
wszystkich budynkach (A, B, C, Z, T, E) wraz z opisami działania zabezpieczeń i układów 
SZR, pozwalającą między innymi na określenie możliwości wykonania zasilania 
tymczasowego dla poszczególnych obiektów w czasie trwania prac instalacyjnych – 
dokładna inwentaryzacja obwodów w poszczególnych rozdzielniach wraz z określeniem 
wolnych pól w rozdzielniach oraz wymaganych obwodów których zasilanie należy 
utrzymać podczas prac (dla wszystkich budynków osobno)   
Pytanie 2: 
„Dokumentację zawierającą rysunki i opisy tras kablowych w budynkach wymienionych w 
pkt 1 oraz tras pomiędzy budynkami i stacjami OST 1 i 2 wraz z oznaczeniem typów i 
przekroi kabli zasilających.”  
 
Pytanie 3: 
„Szczegółową dokumentacje fotograficzną pomieszczeń stacji OST2 i pomieszczeń 
ościennych pozwalającą na zobrazowanie prac zakrsu prac budowlanych związanych z 
adaptacją pomieszczeń na potrzeby agregatu ”  

 
Pytanie 4: 
„Szczegółową dokumentację fotograficzną wszystkich rozdzielni w budynkach A, B, C, Z, 



T, E w szczególności uwzględniającą sposoby wprowadzenia okablowania do rozdzielni, 
trasy kablowe oraz wolne miejsca dla okablowania tymczasowego (uzupełnienie do 
dokumentacji schematycznej i opisowej wymienionej w pkt.1”  
 
Pytanie 5: 
„Określenie wymaganych długości i ilości oraz typów kabli oraz sposobu ich prowadzenia 
dla odcinków okablowania które w ramach oferty ma wykonać wykonawca (z 
zaznaczeniem przebiegu trasy oraz schematu jakie połączenia należy wykonać) ” 
 
 
Odpowiedź: 
Mimo niedopełnienia należytej staranności poprzez niektórych Wykonawców podjęcia 
wiadomości o ogłoszonym terminie wizji lokalnej, Zamawiający ogłasza dodatkowy 
termin na wizję lokalną w dniu 22.04.2011 r. o godz. 10.00. Zbiórka zainteresowanych w 
holu głównym IMDiK przy portierni.  
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