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NZ/…..193……../2021                                                                                   Jelenia Góra, dnia 07.04.2021 r. 

                                                             

    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 oraz zmiany w zapisie w SWZ.  
 

 

ZESTAW 1: 
  
PYTANIE: 

Proszę o sprecyzowanie czy transformator ma być suchy jak jest zapisane na początku specyfikacji 

"Przewiduję się zastosowanie transformatorów w technologii próżniowej o mocy 1250kVA," czy 

olejowy jak w dalszej części specyfikacji. Proszę o określenie czy uzwojenia mają być CU czy mogą 

być AL. Proszę o określenie maksymalnych wymiarów transformatora - związane z wymiarami 

istniejącej komory. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Budowa transformatora typu olejowego.  

Zalecane uzwojenie transformatorów wykonane w miedzi.  

Transformatory dobrane do wymiarów komory transformatorowej ( w  

załączniku rys. wymiary komór transformatora ) 

 

ZESTAW 2: 
PYTANIE: 

Część organizacyjna: 
 

Czy zdemontowane urządzenia i elementy podlegające wymianie mają być przekazane do 

utylizacji przez Wykonawcę, czy Zamawiający zagospodaruje je we własnym zakresie. Jeśli 

demontowane urządzenia mają pozostać u Zamawiającego, to gdzie mają być odstawione i jak 

zabezpieczone. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie zdemontowane urządzenia i elementy 

podlegające wymianie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie zdemontowanych 

urządzeń i elementów folią oraz przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie WCSKJ, tj. w okolicę budynku Kotłowni. 
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PYTANIE: 

SWZ Pkt 13. Termin składania i otwarcia ofert: 

 

Czy ze względu na krótki czas od wizji lokalnej do zakończenia postępowania, Zamawiający 

dopuszcza możliwość przesunięcia terminu złożenia oferty przynajmniej do 16.04.2021? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia oraz krótki czas od wizji 

lokalnej do zakończenia postępowania przedłuża termin składania ofert do dnia 16.04.2021 r. 

do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 16.04.2021 r. na godz. 12:00. 

 

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 

Czy projekt ma być konsultowany z Zamawiającym i czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Projekt wykonawczy modernizacji ma być konsultowany z Zamawiającym. Nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

• demontaż istniejącego wyposażenia m.in.: transformatorów, wyposażenia celek SN 

PYTANIE: 

Czy istniejące rozłączniki szynowe służące załączaniu i wyłączaniu transformatorów po stronie 

SN również podlegają wymianie. 

• dostawę i montaż odłączników szynowych 

 

ODPOWIEDŹ: 

Istniejące rozłączniki szynowe po stronie SN nie wymagają wymiany. 

 

 

PYTANIE: 

Czy montaż odłączników szynowych dotyczy rozdzielni SN, czy też rozdzielni nN i pól w 

których będą wymieniane wyłączniki. 

Jeśli zapis dotyczy rozdzielni nN, to w wymaganiach dot. wyłącznika, Zamawiający zawarł 

wymóg posiadania pozycji „próba”. Pozycja ta w wyłączniku spełnia funkcję otwartego 

odłącznika tworzącego dodatkową przerwę w obwodzie. Czy wobec tego Zamawiający 

podtrzymuje konieczność zamontowania dodatkowych odłączników pomiędzy szynami 

zbiorczymi a wyłącznikiem. Jeśli tak to jakie parametry powinny charakteryzować oferowane 

odłączniki. 

• dostawę i montaż zabezpieczeń 
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ODPOWIEDŹ: 

Montaż odłączników szynowych dotyczy rozdzielni nN. Zamawiający odstępuje od żądania 

zamontowania dodatkowych odłączników pomiędzy szynami zbiorczymi a wyłącznikiem. 

PYTANIE: 

Czy chodzi o wkładki bezpiecznikowe do ochrony transformatora po stronie SN. Jeśli nie to o 

jakich zabezpieczeniach jest mowa. 

• Zmodernizować rozdzielnice NN i dostosować aparaturę do zwiększonej mocy nowych 

transformatorów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

W zakresie zabezpieczeń, Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o wkładki bezpiecznikowe po 

stronie SN dopasowane do mocy nowych transformatorów. 

 

 

PYTANIE: 

W celu wykonania prac modernizacyjnych wymagane jest całkowite wyłączenie 

modernizowanych urządzeń spod napięcia.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

całkowitego i trwałego (trwającego około 48 godzin) wyłączenia napięcia w rozdzielni nN 

niezbędnego do przeprowadzenia modernizacji. 

Jaki czas Zamawiający dopuszcza na trwałe wyłączenie całej rozdzielni nN podlegającej 

modernizacji, i na jakich warunkach. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego wyłączenia obu sekcji jednocześnie, tj. trwałego 

wyłączenia całej rozdzielni nN. Dopuszczalne jest jedynie czasowe wyłączenie pojedynczej 

sekcji z zastrzeżeniem, że wykonanie prac odbędzie się w sposób bezpieczny, nie powodujący 

długotrwałych wyłączeń napięcia.  

 

PYTANIE: 

Wymagania dotyczące transformatorów: 

 
Przewiduję się zastosowanie transformatorów w technologii próżniowej o mocy 1250kVA, 

Podstawowe parametry i cechy dotyczące  transformatorów: 

• Zabezpieczanie transformatora, którego zadaniem będzie ochrona transformatora przy zaistnieniu 

następujących sytuacji: 

▪ zwarcie wewnątrz kadzi, 

▪ wydzielanie się gazów powstałych na skutek rozkładu termicznego izolacji stałej, 

▪ obniżenie się poziomu oleju na skutek wycieku z kadzi. 

 

Tego typu zabezpieczenia były stosowane w transformatorach niehermetycznych posiadających 

konserwator. Obecnie transformatorów takich na napięcia 20 kV nie produkuje się. Czy 

Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania zabezpieczeń gazo – przepływowych, i 

czy zabezpieczenia te mają jedynie stanowić wyposażenie transformatora, czy też mają być 

podłączone do instalacji automatyki zabezpieczeniowej i odpowiednio skonfigurowane. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający odstępuje od wymogu zastosowania zabezpieczeń gazowo-przepływowych. 
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PYTANIE: 

Czy w aktualnie pracujących transformatorach są jakiekolwiek zabezpieczenia działające na 

ich wyłączenie po stronie SN. Jeśli tak to jakie. 

  

ODPOWIEDŹ: 

Obecne transformatory nie posiadają zabezpieczeń działających na ich wyłączenie po stronie 

SN. 

 

PYTANIE: 

Wymagania dotyczące rozdzielnicy NN 
Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc, którego następstwem będzie wymiana dwóch 

transformatorów 630kVA na 1250kVA, niezbędne będzie dostosowanie istniejącej rozdzielnicy NN 

do mocy docelowych transformatorów. 

Jeśli to wymagane dostosować oszynowanie od wtórnej strony transformatora do pola zasilającego w 

sekcji I oraz II. 

Wyłączników zasilających o parametrach: 

• Grupa modelowa wyłącznika 800A-4000A 

• Czas wyłączania powinien być mniejszy lub równy 70 ms dla wyłączników 4000A Czas 

pomiędzy zamknięciem, a wygaśnięciem łuku powinien być mniejszy lub równy 25 ms. 

• Wymiana  istniejącego wyłącznika i dopasowanie  do zabudowanych przyłączy oraz toru 

prądowego, w wykonaniu stacjonarnym, który ze względu na krótkie czasy możliwych 

włączeń umożliwi wymianę aparatów poniżej 1 godziny lub równoważny 

 

Czy to wymaganie dotyczy nowych zainstalowanych wyłączników w czasie ich normalnej 

eksploatacji. 

• Zabezpieczenie Micrologic 5.0  

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wymaganie dotyczy nowo zainstalowanych wyłączników w czasie ich normalnej eksploatacji. 

 

 

PYTANIE: 

Wskazane zabezpieczenie jest autonomiczne stosowane przez jednego producenta. Czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia wyłącznika w zabezpieczenie równoważne. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia Micrologic 5.0 lub równoważnego. 

 

ZESTAW 3: 

 

PYTANIE: 

Proszę o jak najszybsze doprecyzowanie zapisów siwz odnośnie poniższego zapytania 

12.5.5. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2 SWZ, 
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proszę o wskazanie o jaki dokument (oświadczenia) o których mowa w pkt 10.02 SIWZ Państwu 

chodzi, który wymagacie aby złożyć wraz z ofertą. W SIWZ pkt 10.2 dotyczy ramki z kwotą 

wadium. 

 

ODPOWIEDŹ: 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia  i 

dokumenty: 8.1.1. Przedmiotowe środki dowodowe, w tym: odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru - składaną  w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub 

podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, 

której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca 

obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

8.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: − zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 1) składa informację  z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  w zakresie, o którym mowa w pkt 

8.2. ppkt 1). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem; 

- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

UWAGA !! 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, wymagania dotyczące wadium oraz termin 

związania ofertą. 

 

W SWZ było: 

 
13. Termin składania i otwarcia ofert 13.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 09.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.  
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Jest: 

13. Termin składania i otwarcia ofert 13.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 16.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 13.1.  

 

W SWZ było: 

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące wadium 10.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić 

wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert (do 

09.04.2021 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

Jest: 

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące wadium 10.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić 

wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert (do 

16.04.2021 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

W SWZ było: 

  

1.   Termin związania ofertą  

1.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

 

Jest: 

1.   Termin związania ofertą  

1.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Po zmianach, termin związania 

ofertą do 15.05.2021 r.    

 

WAŻNE: 
Zamawiający dodatkowo informuje, że: 

Prace na stacji transformatorowej wykonywane w sposób bezpieczny, niepowodujący zakłóceń 

funkcjonowania jednostki Szpitalnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. 
 

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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