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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego: 
 

Mińska 65 sp. z o.o. 
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa 
http://www.minska65.pl.  

 
2. Termin wykonania zamówienia: 

 
30 czerwca 2022r. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Podłączenie agregatu prądotwórczego do istniejącej infrastruktury elektrycznej w 
pomieszczeniu serwerowni: 
 
a) ustawienie agregatu prądotwórczego we wskazaną lokalizację docelową obecnie jest 
usytuowany na rampie. 
b) wykonanie trasy kablowej z koryt kablowych metalowych o przeznaczeniu na zewnątrz o 
grubości blachy min. 1 mm i cynkowane metodą zanurzeniową. Na całym odcinku trasy 
koryta należy zadeklować. 
c) wykonanie przepustu do pomieszczenia serwerowni oraz zabezpieczenie przejścia masą 
p.poż  
d) prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej  z automatyką SZR w obudowie metalowej IP65 
która wyposażona zostanie w sygnalizację synoptyczna na elewacji szafy stanów: 

- obecności napięcia na odbiorze (na wyjściu przełącznika) 
- przełączenia (pracy) na sieci 
- przełączenia (pracy) na agregacie 
- brak przełączenia - stan pośredni przełącznika między siecią a agregatem 
- sygnalizacja stanu awaryjnego przełącznika zasilania 
- sygnalizacja stanu awaryjnego agregatu  

e)  wykonanie monitorowania do istniejącej centralki  alarmowej GSM awarii zbiorczej 
(przełączenie pracy na agregat, awaria agregatu, awaria przełącznika, stan pośredni 
przełącznika). 

f) podłączenie linii zasilających agregat, sieć, odbiór na rozłączniki bezpiecznikowe 
umożliwiające rozłączenie do testów i serwisu. 

g) przełączenie zasilania między siecią a agregatem realizowane przez przełącznik 
automatyczny z funkcją: 

- przełącznik 100A , 4 polowy 
- wyjście monitorowania stanów: praca sieć, praca agregat, stan pośredni, stan awaryjny 

przełącznika 
- funkcja priorytetu źródła 
- funkcja monitorowania wielkości napięcia - możliwość przełączenia przy spadku poniżej 

nastawionego progu 
- funkcja ustawienia czasu przełączenia po zaniku 
- - funkcja ustawienia czasu przełączenia po powrocie zasilania 
- funkcja testu przełącznika  

http://www.minska65.pl/
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h) ułożenie kabla YAKY 5x35mm oraz kabla sterowniczego pomiędzy agregatem a 
rozdzielnicą elektryczną  

i) podłączenie istniejących  rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu serwerowni 
j) przeprowadzenie prób prawidłowości działania i sygnalizacji (co najmniej 3 próby) 
k) badania elektryczne 
l) przekazanie dokumentacji (schematy) . 
 

 
4. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami 

 
Paweł Okoń , e-mail; p.okon@m65.pap.pl, tel. 602 211 166. 
 

5. Wizja lokalna 
 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu robót. 
Oferta złożona bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona. Spotkanie z 
oferentami przy budce ochroniarza przy wjeździe od ul. Chodakowskiej. 
 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia kryteriów: 

 
Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + obowiązkowa wizja 
lokalna. 

 
7. Terminy związane z ofertą: 

 
Złożenie oferty do godz.12:00, 27.05.2022 roku 

 
8. Sposób złożenia oferty, forma: 

 
•elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl; 
• papierowa na adres Zamawiającego. 

 
9. Co powinna zawierać oferta: 

 
Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników załączonych do  
niniejszego Opisu. 
 
10. Załączniki: 

 
1. Formularz oferty 


