
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

 

 

 

 

                                                                      
    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 8 stycznia 2022 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 14 stycznia 2022 r. 

 

1. Nazwa zadania 

Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych 

 
2. Zamawiający  

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba / Dane kontaktowe: 

Strzakły 55 
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Tel. +48 83 373 10 17 
Fax. +48 83 371 10 38 

E-mail: biuro@zpm-karol.pl 

 
3. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania układu SZR w osobnych szafach do montażu  

na zewnątrz, a nie w obudowie agregatu (ze względu na duże gabaryty może to być utrudnione). 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie zgadza się na niefabryczny montaż układu SZR poza obudową agregatu. Zamawiający nie 
wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian w Zapytaniu 

ofertowym. 
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Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie głównych komponentów agregatu silnik, prądnica produkcji 

nieeuropejskiej. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym - „wszystkie dostarczone elementy 

składające się na Przedmiot zamówienia muszą być wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi  
i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przedmiotem dostawy i uruchomienia mogą być jedynie materiały  

i urządzenia nowe fabrycznie”. 

 

Pytanie 3 

Mógłbym jeszcze prosić o podanie informacji jaki rodzaj kabli występuje w trafostacji po stronie niskiego 

napięcia 400 V? Czy dopuszczacie Państwo możliwość zainstalowania układów SZR w trafostacji, na jej ścianie 
lub na obudowach agregatów? Czy dopuszczą Państwo do postępowania agregat DE660GC w obudowie 

fabrycznej z podramowym zbiornikiem paliwa o pojemności 952 litrów? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Ad. Jaki rodzaj kabli występuje w trafostacji po stronie niskiego napięcia 400 V?  

Odpowiedź: w obu transformatorach zamontowane są kable 4x240 mm2, miedziane. 

Ad. Czy dopuszczacie Państwo możliwość zainstalowania układów SZR w trafostacji, na jej ścianie lub  

na obudowach agregatów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu układów SZR w trafostacji. Zamawiający nie zgadza się  

na niefabryczny montaż układu SZR na ścianie agregatu lub na jego obudowie.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian  

w Zapytaniu ofertowym. 

Ad. Czy dopuszczą Państwo do postępowania agregat DE660GC w obudowie fabrycznej z podramowym 

zbiornikiem paliwa o pojemności 952 litrów? 

Odpowiedź: Zamontowany nie dopuszcza montażu układów SZR w trafostacji. Zamawiający nie zgadza się  

na niefabryczny montaż układu SZR na ścianie agregatu lub na jego obudowie.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian  

w Zapytaniu ofertowym. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dostawy agregatów o mocy minimalnej każdego z nich 

500kw mocy znamionowej P.R.P oraz 550W mocy maksymalnej  L.T.P   

Odpowiedź na pytanie 4 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym moc znamionowa każdego agregatu prądotwórczego wynosić musi minimum 

500 kW. 

 

Pytanie 5 

Czy dostarczane agregaty prądotwórcze powinny być wyposażone w panele pracy równoległej? 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający wyjaśniam, że agregaty nie muszą być wyposażone w panele do pracy równoległej 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiając dysponuje warunkami przyłączenia agregatów wydanymi przez właściwy Zakład Energetyczny? 
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Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia agregatów prądotwórczych. Zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym do zadań wykonawcy w ramach zamówienia należy również wykonanie projektu podłączenia 

agregatów i uzgodnienie warunków podłączenia z PGE Lublin. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zapisu z pkt. 5ust 2 ppkt. 1, "wykonanie projektu podłączenia agregatów". 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym do zadań wykonawcy w ramach zamówienia należy również wykonanie 
projektu podłączenia agregatów. Zamawiający wyjaśnia, że udzieli pełnomocnictwa wykonawcy  

do występowania do zakładu energetycznego dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie warunków podłączenia 
agregatów w trybie automatycznym. Zamawiający wymaga projektu połączenia agregatów poprzez układ SZR 

celem przedstawienia ich do zakładu energetycznego jak również dla własnych potrzeb. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o odpowiedź czy fundament pod agregaty zostanie przygotowany przez zamawiającego czy jego 

wykonanie leży po stronie wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający wyjaśnia, że udostępnia miejsce do posadowienia agregatów, które jest wypoziomowane  

i utwardzone kostką brukową. 

 

Pytanie 9 

Czy zapis "wykonanie instalacji elektrycznej i sygnałowej z materiałami" oznacza wykonanie okablowania 

pomiędzy agregatem prądotwórczym a trafostacją na trasie około 10 m (pkt 5 ). Jeżeli tak, prosimy o podanie 

szczegółowego przebiegu trasy kablowej oraz wskazanie wiążących się z tym faktem ewentualnych prac 

dodatkowych.  

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający wyjaśnia, że okablowanie i wyznaczenie trasy przebiegu kabli określa wykonawca i wykonuje 

zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuszcza instalację, układu SZR w trafostacji? 

Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian  

w Zapytaniu ofertowym. 

 

                       Jan Brodawka 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


