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    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/08/02/2021 Modernizacja stacji S2 – wymiana transformatorów w budynku 

WCSKJ. BZP: 2021/00025479 OPUBLIKOWANE DNIA 31.03.2021 R. 

 

                 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

 

ZESTAW 6: 
  
PYTANIE: 

Część dot. zakresu modernizacji: 

 

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc, Zamawiający przewiduje wzmocnienie systemu 

energetycznego do poziomu 2x1250kVA. W tym celu przewiduje się: 

wykonanie projektu wykonawczego modernizacji 

Dla poprawnego określenia zakresu modernizacji rozdzielni nN i dobrania odpowiedniego 

przekroju szyn zbiorczych proszę o informację dotyczącą maksymalnego spodziewanego prądu 

i sposobu pracy wymienianych transformatorów. Czy w obliczeniach projektowych należy 

przyjąć: 

1. Prąd ciągły dostosowany do mocy w pracy równoległej transformatorów, 

2 Prąd ciągły dostosowany do mocy jednego transformatora, 

3 Prąd ciągły o dotychczasowej wartości z ewentualnym uwzględnieniem przyrostu mocy 

w przyszłości. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Układ pracy rozdzielni RNN-S2 sekcji I i II zasilane są niezależnie z transformatorów T2 i T4, 

sprzęgło sekcji I i II rozłączone, z tego powodu nie przewidziano równoległej pracy 

transformatorów. W podstawowym układzie z obydwu sekcji  transformatory T2 i T4 obciążone są 

prądem przez zasilanie sekcji rozdzielni blokowych w budynku Szpitala. 

W przypadku zaniku zasilania na jednej z sekcji  jeden czynny transformator przejmuje pełne 

obciążenie poboru mocy wszystkich obiektów zasilanych z rozdzielni RNN-S2 dlatego dobrany  

przekrój szyn zbiorczych dostosowany do mocy jednego transformatora, maksymalny przewidziany 

prąd 1800A. Wymiany transformatora mocy wymaga  wyłączenia jednej sekcji zasilającej 

powodującej prace jednostki Szpitalnej na jednej linii zasilającej obciążając jeden z transformatorów 

mocy (T2 lub T4) a  systemy SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) w rozdzielniach i 

rozdzielniach blokowych, przełączają zwoje sekcji do rezerwowego układu pracy, powodując 

możliwość wykonywania prac na jednej z sekcji rozdzielni RNN-S2. 
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Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

Z poważaniem 
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