
 
 

Kościelisko, 27 lutego 2023r. 
ZP.271.2.2023 

 
Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), przekazuje treść pytań wraz                                         

z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pn.:  

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy                                                        
OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia. 

 
 
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
1. Proszę o podanie parametrów technicznych agregatu prądotwórczego. 
 
Ad. 1 

Agregat prądotwórczy wersja otwarta, do zabudowy: 
Przewiduje się montaż agregatu o mocy znamionowej nie mniej jak 25kW/31kVA.  
Agregat należy zamontować na wcześniej wykonanym podłożu przystosowanym do obciążenia                               
i gabarytów agregatu. 
Agregat powinien się cechować następującymi parametrami: 

• Moc znamionowa - nie mniej jak 25kW/31kVA, z możliwością przeciążenia o 10% przez 
godzinę raz na 12 godzin. 

• Moc maksymalna - nie mniej jak 28kW/35kVA  
• Sprawność prądnicy przy 100% obciążenia: ok. 87,6% 
• Napięcie pracy 230/400 V (stabilność napięcia nie więcej niż 0,25%) regulowane poprzez 

cyfrowy regulator napięcia, częstotliwość 50Hz (stabilność częstotliwości +/-0,25%) 
regulowana poprzez elektroniczny regulator obrotów, zawartość harmonicznych                                  
w napięciu THD< 2% 

• Klasa wykonania nie mniej jak G3 
• Agregat prądotwórczy w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu. 
• Zbiornik paliwa na minimum 210l umożliwiający pracę przez min. 7,6 godzin przy 100% 

obciążenia.  
• Zbiornik powinien zostać wyposażony w wannę retencyjną umożliwiającą wychwycenie 

wycieków paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. W wannie retencyjnej należy umieścić 
sondę wycieku paliwa z sygnalizacją na panelu sterowania. 

• Wymiary zewnętrzne nie większe jak: długość 200cm, szerokość 111cm, wysokość 131cm 
• Silnik wyposażony we wstępny filtr paliwa z separatorem wody. 
• Agregat wyposażony w panel nadzorujący pracę i parametry agregatu, umożliwiający 

ręczny rozruch urządzenia przez obsługę za pomocą przycisków start/stop oraz rozruch 
automatyczny po zaniku napięcia w sieci podstawowej.  

• Sterownik wyposażony powinien być w przyciski umożliwiające wybór pracy jako: 
manualna, automatyczna, testowa: 

-           zintegrowane 3 fazowe zabezpieczenie generatora 
-            zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie zwarciowe 
-            zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 
-            zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
-            zabezpieczenie od asymetrii prądowej/napięciowej 
-            możliwość skonfigurowania programowalnych zabezpieczeń dla dowolnej 

mierzonej wartości w celu utworzenia zabezpieczeń spełniających 
indywidualne wymagania użytkownika 



• Agregat wyposażony w układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy                            
z pominięciem czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za 
pomocą stacyjki sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu 

• Sterownik agregatu powinien umożliwiać pomiar następujących parametrów 
generatora: 

-Pomiar napięć fazowych/międzyfazowych 
-Pomiar prądów we wszystkich fazach 
-Pomiar prądu w przewodzie neutralnym 
-Pomiar częstotliwości 
-Pomiar mocy czynnej 
-Pomiar mocy biernej 
-Pomiar mocy pozornej 
-Pomiar współczynnika mocy 
-Pomiar energii czynnej 
-Pomiar energii biernej 
-Pomiar ciśnienia oleju 
-Pomiar temperatury silnika 
-Procentowy wskaźnik poziomu paliwa 

• Sterownik podstawowy agregatu ponadto powinien być wyposażony w: 
-            modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy 

agregatu z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci ponadto 
umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie 
mniej jak czterech przypisanych numerów 

-            modem ETHERNET, 
-             Kartę komunikacji RS232 – 485, 
-            historia zdarzeń nie mniej jak 550 wpisów, 
-            zegar czasu rzeczywistego, 
-            menu w języku polskim, 
-            układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania 

agregatu, 
• Sterownik agregatu musi sygnalizować następujące alarmy: 

-            wysoka temperatura silnika 
-            niskie ciśnienie oleju 
-            ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa (20% pojemności zbiornika) 
-            poziom minimalny paliwa (10% pojemności zbiornika) 
-            wysokie napięcie akumulatora 
-            niskie napięcie akumulatora 
-            niska prędkość silnika 
-            wysoka prędkość silnika 
-            niska częstotliwość generatora 
-            wysoka częstotliwość generatora 
-            niskie napięcie generatora 
-            wysokie napięcie generatora 
-            niski poziom płynu chłodzącego 
-            błąd uruchomienia 
-            zatrzymanie awaryjne 
-            asymetria generatora 
-            przeciążenie generatora 
-            zwarcie generatora 
-            ostrzeżenie o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona 

wyłącznika głównego prądnicy) 
• W skład zespołu musi wchodzić: 

-            kompletny układ paliwa 
-            układ smarowania 
-            układ chłodzenia silnika 
-            układ odprowadzania spalin 
-            instalacja elektryczno-rozruchowa 
-            rozłącznik akumulatora 
-            4-polowy wyłącznik główny prądnicy 
-            układ wyłączający wyłącznik główny podczas awaryjnego zatrzymania 

agregatu 
-            układ informujący o rozłączeniu wyłącznika głównego (pozycja wyłączona 

wyłącznika głównego) 
-            zewnętrzna grzałka bloku silnika z termostatem 
-            sieciowa  ładowarka akumulatorów 



-            wyłącznik awaryjny zainstalowany na obudowie agregatu 
-            układ umożliwiający uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pominięciem 

czujników silnika w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich za pomocą stacyjki 
sterowanej ręcznie, umiejscowionej na panelu czołowym agregatu 

-            modem GPRS z anteną, umożliwiający zdalny podgląd parametrów pracy agregatu 
z dowolnego komputera na świecie przyłączonego do sieci ponadto umożliwiający 
wysyłanie wiadomości SMS o zdarzeniach i alarmach do nie mniej jak czterech 
przypisanych numerów telefonów 

-            modem ETHERNET 
-           Kartę komunikacji RS 232 - 485 

 
2. Z uwagi na opublikowanie nowych rysunków - nowe zestawienie stolarki, elewacji, 

schematy instalacyjne, etc. - co pociąga za sobą konieczność pozyskania nowych wycen, 
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 3.03.2023 r. 
 
Ad. 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.  

 
 

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część  

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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