
 

 

 

 

Warszawa, dnia 21.04.2020 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz 

nadzoru urządzeń elektrycznych na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”   

Zapytanie Nr 1 

Pytanie nr 1. 
Poprosimy o wykaz sprzętu BHP do stacji transformatorowych do badania 

Odpowiedź: 

1. Uniwersalny drążek izolacyjny 20 kv udi - 20 x 2 szt. 
2. Akustyczno neonowy wskaźnik napięcia AOWN 4/4 12-36 kv x 2 szt. 
3. Akustyczny neonowy wskaźnik do uzgodnienia napięcia SN 12-36 kv x 1 szt.  
4. Chwytak manewrowy chm x 2 szt.  
5. Kleszcze izolacyjne Ki 30 x 2 szt. 
6. Dielektryczne rękawice gumowe x 4 pary 
7. Półbuty izolacyjne dielektryczne gumowe x 4 pary 
8. Chodnik gumowy dielektryczny grubość 4 mm x 8 szt. 
 

Pytanie nr 2. 
Poprosimy o podanie typu UPS-a. 
 
Odpowiedź: 
 
DPS Multipower 10 kVA PM 
 
 
Pytanie nr 3. 
Co wchodzi zakres przeglądu rozdzielni 15kV? Niestety jest to różnie rozumiane, dlatego prosimy o 
doprecyzowanie. Czy ma to być powiązane z odłączeniem zasilania do rozdzielni, a co za tym idzie 
brak zasilania dla części obiektu, który zasila ta rozdzielnia. Czy trzeba robić również pomiary 
transformatorów? 
 
Odpowiedź: 
 
Przegląd stacji transformatorowej musi obejmować badanie uzwojeń transformatora potwierdzone 
protokołem pomiarowym. Rozdzielnia średniego napięcia jest zasilana z dwóch linii średniego 
napięcia, należy zamówić wyłączenie w PGE i kolejno wykonać przeglądy pól średniego napięcia 
oraz dokonać przełączeń po stronie niskiego napięcia w stacja transformatorowych na terenie 
obiektu. Usługi przeglądów stacji i rozdzielni PZO należy dokonywać w dni wolne od pracy ogrodu. 
Przegląd musi również obejmować pobieranie i badanie laboratoryjne próbek oleju 
transformatorowego.     
 



 

 

 
 
 
 
Pytanie nr 4. 
Jak mają być rozliczane zakupy materiałów do usuwania awarii i napraw. 
 
Odpowiedź: 
 
Koszt materiałów do usuwania awarii i napraw pokrywa Zamawiający. 
 
 
Pytanie nr 5. 
Jak mają być rozliczane naprawy i usuwanie awarii 
 
Odpowiedź: 
 
Wszelkie naprawy i usuwanie awarii są wliczone w świadczenie usług konserwacji przeglądu oraz 
nadzoru urządzeń energetycznych. 
 
 
Pytanie nr 6. 
Jak ma być rozliczany zużyty materiał eksploatacyjny 
 
Odpowiedź: 
 
Koszt zużytego materiału eksploatacyjnego pokrywa Zamawiający. 
 
 
 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


