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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 

70 - 453 Szczecin 
 

Nr sprawy DP/371/120/20 

Szczecin, 22.10.2020 r. 

 

informacja na stronię internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę i 

konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i 

klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji 

ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji 

telefonicznych 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań do siwz wraz 

z odpowiedziami i zmianą: 

 

Pytanie 1  
Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis w SIWZ: 
„Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje: 

Oględziny stacji i RG w skróconym zakresie wykonywanie co miesiąc po samoczynnym wyłączeniu 

urządzeń przez zabezpieczenia.” 

Czy oznacza, iż comiesięczne oględziny stacji w skróconym zakresie należy rozpocząć po pierwszym, 

samoczynnym wyłączeniu urządzenia przez zabezpieczenie, natomiast wcześnie nie jest to wymagane? Czy 

mają trwać do końca trwania umowy czy np. tylko 3 miesiące? 

 

Odpowiedź 1) 

 Po korekcie błędu zapis brzmi: „Oględziny stacji  i RG w skróconym zakresie wykonywane co miesiąc i po 

samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.” 

 

Pytanie 2  

Proszę o potwierdzenie czy drobna naprawa to taka, która nie przekracza kwoty 100 zł na jeden miesiąc? 

Jeśli nie to proszę zdefiniować określenie „drobna naprawa”? 

 

Odpowiedź 2) 

 „Drobne naprawy to bieżące naprawy związane bezpośrednio ze zwykłym używaniem urządzeń 

zgodnie z ich przeznaczeniem.” 

 

Pytanie 3 

Proszę o wyjaśnienie co oznacza poniższy zapis w SIWZ: 

„2) Oględziny stacji i RG w pełnym zakresie wykonane raz na rok oraz podczas wykonywania czynności 

ruchowych i po samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez zabezpieczenia.” 

Czy oznacza, iż po każdorazowym, samoczynnym wyłączeniu urządzenia przez zabezpieczenie należy 

wykonać oględziny w pełnym zakresie czy tylko obwodu, którego dotyczy wyłączenie? 

Odpowiedź 3) 
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Zgodnie z zapisem SIWZ - oględziny w pełnym zakresie (nie tylko obwodu, którego dotyczy 

wyłączenie) 

 

Pytanie 4 
Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis o pomiarach rezystancji i izolacji kabli i przewodów oraz 

ograniczników przepięć? Których kabli dotyczy: odpływowych z rozdzielni nn, kabli SN pomiędzy 

rozdzielnicą SN, a Transformatorem, przewodami elektroinstalacyjnymi wewnątrz pomieszczenia rozdzielni 

nn? Proszę o dostarczenie schematów jednokreskowych poszczególnych stacji. 

 

Odpowiedź 4) 

Zapis o pomiarach rezystancji izolacji kabli i przewodów dotyczy wszystkich obwodów w stacji i RG wraz 

kablami odpływowymi. Schematy stacji Zamawiający udostępnia w osobnym pliku pn.:  Schematy stacji 

US.pdf 

 

Pytanie 5 
Czy w przypadku sprawdzania stanu transformatorów należy zbadać kondycję oleju transformatorowego 

(wysłać do laboratorium w celu np. sprawdzenia stanu zawilgocenia)? 

 

Odpowiedź 5) 

Konieczność  badania oleju transformatorowego  wynikać będzie z oceny stanu technicznego stwierdzonej 

na podstawie przeprowadzonych oględzin i przeglądów.  

 

Pytanie 6 
Proszę o wyjaśnienie zapisu o zabezpieczeniu we własnym zakresie legalizowanych środków BHP oznacza, 

iż są one własnością wykonawcy i nie muszą znajdować się w stacjach trafo na stałe? Co ze sprzętem BHP 

znajdującym się aktualnie w stacjach np. dywaniki elektroizolacyjne itp.? Czy należy je badać? Jeśli tak to 

jak często oraz proszę o listę sprzętu BHP do badań. 

 

Odpowiedź 6) 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub dysponowania wszelkich środków i  sprzętu  BHP z 

aktualnymi badaniami wymaganych do realizacji zadań wynikających z przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 7 
W przypadku awarii i konieczności dokonania naprawy przekraczającej znamiona drobnej naprawy kto 

pokrywa koszty oraz jak będzie to rozliczane? 

 

Odpowiedź 7) 

Kwestię tę reguluje § 3 pkt 4) projektu umowy zawartej w SIWZ, na podstawie którego Zamawiający 

zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów w ramach odrębnej umowy (zlecenia) 

 

Pytanie 8 
W których stacjach należy wykonywać konserwację i obsługę transformatorów i rozdzielnic SN. W trakcie 

wizji lokalnej otrzymałem informację, że rozdzielnia SN należy do operatora czyli Enea Operator. 

 

Odpowiedź 8) 

We wszystkich stacjach Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia 

 

Załącznik – schematy  

 

Odpowiedzi na pytania stają się treścią siwz 
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   Z poważaniem 
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