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Nasz znak : DOP – ZP 33/               /08                            Kraków, dnia 27 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 

3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu,  wraz z realizacją prac związanych z 
przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej”  Nr sprawy ZP 33/2008

Na podstawie  art.  38 ust.  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Krakowie,  odpowiada  na  zapytania  złożone  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego  na  „Dostawę,  
montaż  i  uruchomienie  2  sztuk  agregatów  prądotwórczych  wraz  z  koniecznymi  
3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu,  wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem 
do  nowej  lokalizacji  Rozdzielni  Głównej  NN  przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowo-  
kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008.

1. W załączniku nr 1 do Specyfikacji OPIS TECHNICZNY pkt 2.3  "Opis dwóch 
jednakowych agregatów prądotwórczych z autostartem o mocy podstawowej 400kVA 
(320kV)" podane są parametry agregatu o wymiarach nie większych niż długość- 
4000 mm, szerokość - 1300 mm, wysokość - 2200 mm. Proszę o odpowiedź czy 
długość agregatu może być większa niż 4000 mm np. do 5100 mm szerokość do 
1500  mm z  przeprowadzonych  oględzin  podczas  wizji  lokalnej  oraz  przyjętej 
koncepcji  nie  będzie  to  uniemożliwiało  dostępu  do  agregatu  zgodnie  z 
wymaganiami służb technicznych ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymiary podane w specyfikacji tj. : długość – 
4000 mm, szerokość – 1300 mm, wysokość – 2200 mm. W/w wymiary spowodowane 
są  koniecznością  zachowania  bezpiecznego  odstępu  agregatu  od  ścian.  Długość 
pomieszczenia wynosi 6000 mm, w przypadku zainstalowania agregatów o długości 
większej niż 4000 mm odstęp pomiędzy ścianą a agregatem wyniesie mniej niż 1000 
mm, co jest nie do przyjęcia dla bezpiecznej eksploatacji.
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2. W załączniku nr 1 do specyfikacji  OPIS TECHNICZNY pkt 2.3  "Opis dwóch 
jednakowych UPS - ów będących zabezpieczeniem na czas rozruchu agregatów 
prądotwórczych"  podane  są  złącza  2  x  RS232  -  do  czego  będą  one 
wykorzystywane oraz czy są konieczne ?
Odpowiedź:  Zamawiający  informuję,  że  złącza  2  x  RS  232  przewidziane  są  do 
zdalnego monitoringu pracy UPS – ów i są wymagane w celu podłączenia urządzeń 
monitorujących.

3. W załączniku nr 1 do specyfikacji OPIS TECHNICZNY pkt. 2.3  "Opis dwóch 
jednakowych  UPS -  ów będących  zabezpieczeniem  na  czas  rozruchu  agregatów 
prądotwórczych" podane jest oprogramowanie monitorujące i nadzorujące pracą 
UPS-ów w języku polskim - czy koniecznie musi być w języku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące oprogramowania 
monitorującego i nadzorującego w języku polskim.

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca. 
Termin składania ofert – 4  grudnia  2008 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr  
12.
Termin otwarcia ofert -  4 grudnia  2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.
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