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Protokół z zebrania wykonawców 

 

W dniu dzisiejszym w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 

odbyło się zgodnie z zapisem w SIWZ w postępowaniu 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 

zebranie wykonawców, w którym uczestniczyli: 

 

1. Maciej Daleszyński przedstawiciel firmy Enel Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 2 m 3, 00-707 Warszawa.. 

2. Przedstawiciel firmy ELinstal Łapkiewicz i Syn Sp. J., ul. Renesansowa 56/6, 01-905 Warszawa. 

3. Robert Wielgus Dyrektor Techniczny firmy ELTRIX Wielgus, Baraniak Sp. J, ul. Jaworskiego 4, 

05-090 Raszyn. 

 

Ze strony zamawiającego w zebraniu uczestniczyły osoby wskazane do kontaktu w SIWZ. 

 

W czasie zebrania odbyła się wizja lokalna w budynku T, gdzie znajduje się rozdzielnia OST-2 oraz w 

rozdzielnicach głównych budynków B, C i Z, a także w rozdzielni OST-1 w bud. E.   

 

Podczas zebrania padło pytanie, czy jest przewidziany do ułożenia odcinek kablowy. 

Odpowiedź: TAK,  musi on przebiegać wewnątrz łącznika między budynkami Z i T i dalej w dół na 

poziom Z 0, korytarzem północnym do korytarza wschodniego i nim do rozdzielnicy głównej w budynku Z 

kanałem pod posadzką.  

 

Zwrócono też uwagę na konieczność doprowadzenia rozdzielnic do wymagań aktualnych przepisów w tym 

m.in. na zamontowanie ręcznych wyłączeń na rozdzielnicach, oraz na usytuowanie generatora – wlot 

powietrza od strony budynku Z (p. Szkic Bud. T). 

 

Uczestnicy spotkania otrzymali plany sytuacyjne, których skany stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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