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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I X - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 
08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na 
paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10.1. „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów". udziela 
następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące branży elektrycznej oraz teletechnicznej: 

1. 

Prosimy o sprecyzowanie czy do prowadzenia 
kabli światłowodowych pomiędzy obiektami 
wymagana jest kanalizacja teletechniczna, czy 
wystarczy prowadzenie kabli w rurze RHDPE 40 
w ziemi 

Zamawiający dopuszcza prowadzenie kabli 
w rurze RHDPE 40 w ziemi zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

2. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie profilu 
kabla światłowodowego oraz standardu zakończeń 
na przełącznicy światłowodowej? 

Kabel światłowodowy (Multimode 
G62.5/125 ) jednostronnie zakończony 
złączem światłowodowym, umożliwiający 
termiczne zespawanie z kablem w 
przełącznicy panelowej (24xSC MM duplex 
l U 19") a następnie połączenie za pomocą 
złącza z patchcordem zewnętrznym. 

3. Czy w ramach zadania należy dostarczyć szafy 
telekomunikacyjne ? Tak 

Zamawiający wymaga dostarczenie 
wszystkich niezbędnych urządzeń do 
połączenia między urządzeniami 
zabudowanymi po stronie kogeneracji a 
PEC. 
Opis włączenia do sieci od strony PEC: 
Lokalizacja MOSIR ( w węźle 
przyłączeniowym): 
szafka światłowodowa z przełącznicą 
panelową , switcht 8-portowy z portem 
optycznym (mediakonweter 
światłowodowy) 
Lokalizacja Tysiąclecia (rozdzielnia 15kV) : 
wejście światłowodem do istniejącej szafki 
telekomunikacyjnej na przełącznicę 

4. 

Prosimy o sprecyzowanie bądź dokładną listę 
urządzeń telekomunikacyjnych wymaganych 
przez Zamawiającego jakie powinien dostarczyć 
Oferent w ramach zadania? 

Zamawiający wymaga dostarczenie 
wszystkich niezbędnych urządzeń do 
połączenia między urządzeniami 
zabudowanymi po stronie kogeneracji a 
PEC. 
Opis włączenia do sieci od strony PEC: 
Lokalizacja MOSIR ( w węźle 
przyłączeniowym): 
szafka światłowodowa z przełącznicą 
panelową , switcht 8-portowy z portem 
optycznym (mediakonweter 
światłowodowy) 
Lokalizacja Tysiąclecia (rozdzielnia 15kV) : 
wejście światłowodem do istniejącej szafki 
telekomunikacyjnej na przełącznicę 
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panelową, moduł SFP WDM (połączenie 
do istniejącego switcha) 

5. 

Czy na obiektach do których należy dostarczyć 
urządzenia łączności jest zasilanie gwarantowane 
? Czy należy dostarczyć UPS-a lub siłownie 
telekomunikacyjną ? 

Do obiektach do których należy dostarczyć 
urządzenia łączności, należy również 
dostarczyć odpowiednio dobrane zasilacze 
awaryjne UPS. 

6. Prosimy o sprecyzowanie jakie sygnały mają się 
schodzić do urządzeń łączności ? 

Wszystkie sygnały ze sterowników P L C 
dotyczące alarmów , stanu pracy urządzeń , 
opomiarowania serwisowego agregatu 
prądnicy oraz urządzeń rozliczeniowo-
pomiarowych cieplnych, elektrycznych i 
licznika gazu. 
Sygnały sterujące pracą agregatu zał /wył , 
nastawy wyprowadzanej mocy elektiycznej 
, oraz sygnały sterujące pompą obiegu 
ciepłowniczego w tym nastawa ciśnienia 
dyspozycyjnego. 

7. Czy wymagana jest instalacja strukturalna - jeśli 
tak to ile punktów i jaka kategoria okablowania? 

Wg. projektu wykonawczego z 
wyprowadzeniem sygnałów zbiorczych 
światłowodem i włączeniem po drugiej 
stronie zgodnie z punktem 4 niniejszej 
tabeli. 

Z poważaniem 

GŁÓWNY ksi^GOWY 
PROfijRENT/ 
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