
  

  

  

Pytania i odpowiedzi 
  

Informacje o postępowaniu 
  

Nazwa: Zakup, dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego 550 kVA/440 kW wraz z świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji i 

rękojmi 

  

Numer zapytania:  WS594075904 

   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                                              
 

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

1. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu 

z innym silnikiem niż podany w załączniku nr 5 do 

SIWZ? Podany w załączniku silnik wskazuje 

wyłącznie na jednego dystrybutora w Polsce. 

Zamawiający nie dopuszcza agregatu z innym silnikiem 

niż podany w załączniku nr 5 do SIWZ. 

NIE 

2. Proszę również o odpowiedź dot. punktu III/2/f: 

"wykaz wykonanych przez Wykonawcę co najmniej 

dwóch dostaw w okresie ostatnich  

5  lat,  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  

udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  

okresie,  potwierdzających  

doświadczenie  w  zakresie  podobnych  dostaw  od

powiadających  przedmiotowi  

zamówienia  (zgodnie  z  załączonym  wykazem  wy

konanych  robót  dostaw  

zawierającym:  rodzaj  i  zakres  zamówienia,  term

in  realizacji  oraz  adres  i  numer  

telefonu Zamawiającego – Załącznik Nr 7 do SIWZ), 

wraz z załączonymi referencjami /  

Zamawiający zaakceptuje wykaz dostaw 

Podwykonawców. 

NIE 



  

  

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

protokołami odbioru, stwierdzającymi ich należyte 

wykonanie." 

Czy zostaną zaakceptowane wykazy dostaw 

przedstawione przez Podwykonawcę? 

Informacja uzupełniająca:” Wykazy dostaw zostaną 

przedstawione na druku stanowiącym załącznik do 

SIWZ wraz z dowodami dostaw.” 

3. Czy dopuszczają Państwo innych producentów niż 

CAT, który jest  wskazany załączniku nr 5 do SIWZ, 

czy zamawiający wymaga wykonania zadania na 

podzespołach wskazanych w SIZW? 

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:  

Kraj pochodzenia silnika USA  

Napięcie wyjściowe 400V  

Częstotliwość napięcia 50 Hz  

Silnik spalinowy CAT C15  

Moc - praca ciągła 500 kVA / 400 kW  

Moc - praca dorywcza 550 kVA / 440 kW  

Spodziewany roczny przebieg ~7000 mth  

Wykonanie zbiornika paliwa stalowy Gwarancja 12 

m-cy lub 7000 mth  

Obudowa Dźwiękochłonna  

Agregat przystosowany do pracy ciągłej 

 

Czy w/w moc ciągła 500 kVA / 400 kW  oznacza 

moc znamionowa PRP wg PN ISO 8528 czy moc 

COP? 

 

Czy w/w moc dorywcza 550 kVA / 440 kW to moc 

maksymalna tj ESP 

Zamawiający wymaga podzespołów CAT zgodnie ze 

specyfikacją. 

NIE 

 


