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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Modernizację rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów  
z dynamicznymi dławikami mająca na celu kompensację mocy biernej”

(ZP 9/2013) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust.  2  i  ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień  
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie,  os.  Na Skarpie  66 w Krakowie odpowiada na zapytania  złożone przez uczestników 
postępowania  i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1.  Pytanie 
Prosimy o podanie mocy baterii oraz poziomu filtracji harmonicznych (7% lub 14%), ewentualnie  
ile stopni kompensacji mocy biernej powinny posiadać baterie kondensatorów.
Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko  zawarte  w  SIWZ  z  dnia  19  marca  2013r. 
Rozdział  III  Opis przedmiotu zamówienia zdanie:  Dobór wielkości (skład poszczególnych 
elementów składowych) baterii kondensatorów wraz z dławikami indukcyjnymi oraz układów 
automatycznej  regulacji  dokonany  musi  być  bezpośrednio  przez  oferenta,  po 
przeprowadzeniu  przez  niego  wcześniejszych  pomiarów,  przy  założeniu  min.  5  letniej 
gwarancji na zainstalowane baterie.  

2. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie:
- dlaczego Zamawiający wymaga zastosowania dławików dynamicznych? 

- co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dławik dynamiczny”?

Odpowiedź:
Zamawiający używając określenia „dynamiczne dławiki” miał na myśli wymaganie zastosowania w 
proponowanych  przez  oferenta  bateriach  kondensatorów  odpowiednich  baterii  „dławikowych” 
(dławików odstrajających), czyli  baterii kondensatorów z wbudowywanymi  dławikami chroniącymi  
oraz  wydłużającymi  żywotność  poszczególnych  kondensatorów  przed  zniszczeniem  na  skutek 
odkształceń prądu i napięć. Wydłużają one również w znaczący sposób żywotność kondensatorów.  
Dławiki te należy stosować wszędzie tam, gdzie występują odkształcenia prądu i napięć oraz istnieje 
ryzyko wystąpienia rezonansu z siecią zasilającą. 

3. Pytanie
W  związku  z  pytaniem  nr.  2.  Prosimy  o  wyjaśnienia,  czy  Zamawiający  dopuszcza  na  
potwierdzenie wymogu referencyjnego, przedłożenie referencji na co najmniej 2 dostawy
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polegające  na  dostawie,  instalacji  i  uruchomieniu  dławikowych  baterii  kondensatorów  o  
wartości co najmniej 100 000 PLN (brutto). 
Jeżeli  Zamawiający  nie  dopuszcza  przedłożenia  wyżej  wskazanych  referencji,  prosimy  o  
wyjaśnienie powodu? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  w pkt.  V.1.b)  SIWZ z dnia  19.03.2012 dodaje  zapis  o  brzmieniu: 
Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech 
lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  co  najmniej  2  dostaw  polegających  na  dostawie, 
instalacji i uruchomieniu dławikowych baterii kondensatorów o wartości co najmniej  100.000,00 
zł  (brutto) każda,  udokumentowanej  dokumentem potwierdzającym,  że praca została wykonana 
należycie np. referencjami.          

4. Pytanie

Zamawiający w pkt. V/1/c/ppkt 1 i 2 – wskazuje, jako osoby zdolne do wykonania zamówienia,  
tj.:
− „dysponowania  osobą/ami  posiadającą/ymi  uprawnienia  budowlane  do  wykonywania  
instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.”

-  „dysponują  osobą  posiadającą  niezbędne  uprawnienia  projektowe  do  wykonania  prac  
projektowych  objętych  niniejszym  zamówieniem  oraz  przynależących  do  właściwej  izby  
samorządu zawodowego i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.” 

Prosimy  o  wyjaśnienia,  czy  pod  ww.  zapisami  Zamawiający  uznaje  jako  osoby  zdolne  do  
wykonania zamówienia osoby z uprawnieniami:

- osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz

- osoba do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Prosimy  również  o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  przedstawienie  w  ofercie  
przetargowej  jednej  osoby  posiadającej  jednocześnie  uprawnienia  projektowe i  kierownicze  i  
uzna warunek potencjału osobowego za spełniony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. V.1.c) SIWZ z dnia 19.03.2013 r. dopuszcza:
− dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi 

bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

− dysponowanie  osobą/ami  do  projektowania  bez  ograniczeń w specjalności  instalacyjnej  w 
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych 
oraz  przynależących  do  właściwej  izby  samorządu  zawodowego  i  są  ubezpieczeni  od  
odpowiedzialności cywilnej.
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Zamawiający informuje,  że  warunek dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia 
zostanie  uznany  za  spełniony  w  przypadku  przedstawienia  w  ofercie  przetargowej  jednej  osoby 
przedstawiające jednocześnie uprawnienia do projektowania i kierowania.

Powyższe  odpowiedzi  i  zmiana  treści  SIWZ  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  
postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na  
stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2013 r. do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu 22.04.2013 r. o godz. 11:00
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