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W zwi4zku z zapytarriami dotycz1cymi realizacji zadaniapt.: ,,Dostawarozdzielnic SN i nn"
bgd4cymi przedmiotemzam6wienia przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
nrEZl0-Ez7c-9001-35112014 PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie Uslugi ZalcladKujawski
udziela odpowiedzi na przedstawione pytania:
Pvtanie numer 1
W jaki spos6b w rozdzielnicy SN 2-2-02 mazostat wykonane poNqczenie do czgsci ZE. Czy w czgsci
ZE zna1il4e sig juz pracuj4ca rozdzielnica? JeSli tak to jakiego typu? Czy moae ma byi dopiero
zabudowana w przyszloSci?
Czy zamawiaj4cy dopuszczaw rozdzielnicy SN 2-2-02 zastosowanre polqczeniaz czESciqZE przy
pomocy kabla SN?
OdpowiedZ numer 1
Pole pomiarowe j ako cala rozdzielnia bgdzi e pohqczona z istniqqcq rozdzielniq ZE (starszy typ-niestety
nieokreSlony).Polqczenie zalolone - wyprowadzone z szyny. W uzgodnieniu wlaScicielem Kujawskim
Rej onem Dystrybucj i dopuszcz a sig polqczenie kablowe.

Pltanie numer 2
Czy zamawiEqcy dopuszczaw rozdzielnicy SN 2-2-02 zastosowanie pola pomiarowego z
uziemnikami kulowymi przystosowanego do zabudowy przel<ladnik6w napigciowych z podstaw4
bezpiecznikow4orazprzekJadnik6wpr4dowych,alebezrozlqcznika?
W podpunkcie2.2.3.3 ZamawiqEcy pisze: ,,1 pole pomiarowe - rczL4cznikzuziemnrkiem, napgd
rgczny, blokada drzwi, szyny miedziane".
OdpowiedZ numer 2
Jak w zil.oheniachtechnicznych - pole pomiarowe dostosowane do zabudowy przekladnik6w
napigciowych i pr4dowych ale bezwyposazenia w nie,rozhqcznikzuziemnikiem o napgdzie rQcznym
(w schemacie jest blad).
Pytanie numer 3
Czy pole pomiarowe nr na schemacie ma by6 wypostzone w rczLqcznik znapgdem silnikowy 24VDC
czy zgodnie ze specyfikacjqw napgd rgazny.Rozwiqzanie pola pomiarowego z napgdem silnikowym
j est rzadko stosowane przez producent6w rozdzielnic.
OdpowiedZ numer 3
Pole pomiarowe ma byi wypos azone w rczlqcznik rgczny (na schemacie jest blad).
Pytanie numer 4
Czy pole pomiarowe (pole skrajne) bgdzie polqczone z jakqs istniejqc4 rozdzielnic4. JeSli tak to jakiego
typu jest tarozdzielnica i w jaki spos6b Inwestor mazallrriar poN4czyd obydwie rozdzielnice?
OdpowiedZ numer 4
Pole pomiarowe j ako cala rozdzielnia bgdzi e polqczona z istniejqcq rozdzielni4 ZE (starszy typ-niestety
nieokreSlony). Pot4czenie zaNohone - wyprowadzone z szyny. W uzgodnieniu wlaScicielem Kujawskim
Rejonem Dystrybucji dopuszcza sig poLqczenie kablowe.
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Pytanie numer 5
Czy Inwestor dysponuje parametrarniprzel<ladnik6w pr4dolvych i napigciowych, jakie majqby1
zasto so wan e czyh pr zekJadnie, mo c e, kl as g, pr4d termi czny?
OdpowiedZ numer 5
Pole pomiarowe ma by6 dostosowane do zabudowy przekladnik6w pr4dowych i napigciowych jednak
bez vrryposahenia w nie.

ZpowuZaniem:

