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Dąbrowa Górnicza, dn. 12.01.2018r. 

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakupowego FL/PN/731/2017 na realizację zadania pn. 

„Remont kapitalny turbogeneratora TG-2” 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak 

i stanowisko Zamawiającego znajdują się poniżej: 

Pytanie nr 34 

Punkt:  

 

 

Pytania: 

Prosilibyśmy o podanie typów kabli oraz niezobowiązujące podanie ich długości.  

Ewentualnie prosimy o udostepnienie schematów zasadniczych lub gospodarki kablowej .  

Prosimy o potwierdzenie że obwody wtórne oraz regulator prądu wzbudzenia i regulator napięcia w 

szafie AGP podlegają jedynie przeglądowi a nie wymianie. 

Odpowiedź: 

Zastosować podwójny kabel: NSHXAFO 150mm2, odległość od układu AGP do wzbudnicy i od 

pierścieni wirnika do AGP to 30 m. Potwierdzam, że obwody wtórne oraz regulator prądu 

wzbudzenia i regulator napięcia w szafie AGP podlegają jedynie przeglądowi a nie wymianie. 

Pytanie nr 35 

Punkt: 

 

 

 
 

Pytania:  

W trakcie wizji lokalnej – pozyskaliśmy informację, że układy PUSW i PUSZ będą poza zakresem 

remontu.  

Prosilibyśmy o potwierdzenie że układy PUSW2, kaseta sterownicza oraz szafa PUSZ nie będzie 

remontowana a jedynie pozostaje sprawdzenie prawidłowości działania układów przed remontem i 

po remoncie. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że układy PUSW2, kaseta sterownicza oraz szafa PUSZ mają być poddane jedynie 

sprawdzeniu prawidłowości działania przed i po remoncie. 
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Pytanie nr 36 

Punkt: 

 

  
Pytania:  

Prosilibyśmy o: 

- potwierdzenie że na wymieniany zakres (wymiana 1RT2) nie została opracowania dokumentacja 

techniczna i wymiana podrozdzielni będzie przeprowadzona na podstawie dokumentacji 

archiwalnych i uzgodnień z Zamawiającym bez zmian zasadniczych parametrów podrozdzielnicy 

1RT2 oraz bez zmian standardów sterowania napędów.  

- przekazanie informacji i ilości i typów odbiorników/napędów w istniejącej podrozdzielni 1RT2. 

- względnie prosimy o udostępnienie schematów archiwalnych 1RT2. 

- prosimy o niezobowiązujące podanie odległości od podrozdzielnic 1RT1, RNM2 i RNM3 do 

wymienianej 1RT2. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że na wymieniany zakres (wymiana 1RT2) nie została opracowania dokumentacja 

techniczna i wymiana podrozdzielni będzie przeprowadzona na podstawie dokumentacji 

archiwalnych i uzgodnień z Zamawiającym bez zmian standardów sterowania napędów.  

 -typy odbiorników: pompy olejowe: rozruchowa, pomocnicza, przelewowa, obracarka wału,  

  PK z regeneracji, wentylatory oparów, pompy wody chłodzącej nr 1 i 2 oraz zasuwy. 

  Opis pól rozdzielni 1RT2 w załączniku. 

Pytanie nr 37 

Punkt: 

 
Pytania: 

Prosilibyśmy o udostępnienie schematów układu zasilania i sterowania pomp kondensatu, pomp 

olejowych i obracarki wału. 

Ewentualnie prosilibyśmy o podanie głównych parametrów (prąd napięcie) dla ww pomp.   

Prosilibyśmy o uszczegółowienie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem remont  

przegląd czy też całkowitą wymianę elementów układu zasilania i sterowania pomp olejowych i 

obracarki wału. 

Odpowiedź: 

Obecnie stare schematy są poszukiwane w archiwach ZW Nowa. 

Zamawiający ma na myśli całkowitą wymianę elementów układu zasilania i sterowania pomp 

olejowych i obracarki wału. 
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Pytanie nr 38 

Punkt: 

 
Pytania: 

Prosimy o potwierdzenie że na ww zakres nie ma opracowanej dokumentacji technicznej. 

Prosimy o informację jaką moc opraw, jaką ilość opraw założyć do wyceny dla dotrzymania 

normatywnych poziomów natężenia oświetlenia skoro nie ma dokumentacji z obliczeniami natężenia 

oświetlenia. 

Prosilibyśmy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej dot oświetlenia i gniazd remontowych dla 

oszacowania ilości opraw.  

Prosimy o potwierdzenie że dla ww wymiany rozdzielnicy RK2.4 również nie ma dokumentacji 

technicznej i wymiana będzie 1:1 z zachowaniem głównych parametrów rozdzielnicy RK2.4 . 

Prosimy o udostępnienie schematów istniejącej rozdzielnicy RK2.4 (lub wykazu obwodów wraz z 

parametrami – prąd). 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że w/w zakres nie ma opracowanej dokumentacji technicznej.  

Moc opraw ustali projektant biorąc pod uwagę aktualne normy i przepisy. 

Obecnie stare schematy są poszukiwane w archiwach ZW Nowa i zaraz po ewentualnym 

odnalezieniu będą przekazane Wykonawcy. 

Pytanie nr 39 

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia w temacie gniazd remontowych zgodnie ze standardem z TG3  

Na TG3 są gniazda remontowe jak niżej składające się z 2 gniazd 230V 16A i dwóch gniazd 24VDC 

nie ma gniazda 400V natomiast w SIWZ Zamawiający wpisał również gniazda 400V których na TG3 

nie ma. 

Odpowiedź: 

Mają być:  

4 sztuki zestawów jak poniżej: 2 gniazda 230V 16A i 2 gniazda 24VDC zainstalowanych na rogach 

generatora poziom 8m (lewa fotka) oraz 2 sztuki zestawów 400 VAC (prawa fotka) 
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Pytanie nr 40 

Punkt: 

 
Pytanie:  

Prosimy o wskazanie typu zaworów szybkozamykających turbiny. 

Odpowiedź: 

Obecnie stare schematy są poszukiwane w archiwach ZW Nowa i zaraz po ewentualnym 

odnalezieniu będą przekazane Wykonawcy. 

Pytanie nr 41 

Punkt: 

 
Pytanie: 

Prosimy o podanie typu oraz parametrów istniejących dla cewki wytrzasku turbiny oraz cewki klap 

zwrotnych. 

Odpowiedź: 

Typ zostanie podane po odnalezieniu dokumentacji. 

Cewki można odtworzyć na podstawie pomiarów z natury. 

Pytanie nr 42 

Punkt: 

 
Pytanie: 

Prosimy o podanie typu układu SZR dla pomp kondensatu względnie prosimy o udostępnienie 

schematu ww układu SZR. 

 

Odpowiedź: 
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Schemat zostanie przekazany niezwłocznie po jego odnalezieniu. 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Alicja Mol 


