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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją planu wymiany ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 

zlokalizowanej w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej zapraszamy do 

złożenia ofert. 

 

Szczegółowe wymagania dla wymiany RG-n/N zostały opracowane na podstawie: 

- uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne, inwentaryzacja rozdzielni głównej; 

- analiza i ocena stanu technicznego układu elektroenergetycznego; 

- normy i przepisy oraz dane techniczne producentów urządzeń; 

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego. 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wymiana ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NISKIEGO 

NAPIĘCIA i obejmuje: 

- warunki techniczne dla rozdzielnicy n/N; 

- uwarunkowania logistyczne w okresie modernizacji; 

- stan istniejący; 

- założenia projektowe dla rozdzielnicy; 

- szczegółowe wymagania dla rozdzielnicy RG-n/N; 

- wymagania dotyczące gwarancji oraz dokumentacji urządzeń; 

- wymagania dotyczące programu przeprowadzenia prac modernizacyjnych; 

- prace budowlane; 

- prace wykończeniowe; 

- prace elektroinstalacyjne towarzyszące; 

 

2. Warunki techniczne dla rozdzielnicy n/N: 

- rozdzielnia wyposażona w drugą klasę izolacji i szczelności IP55; 

- wyposażenie w pola odpływowe zgodnie ze stanem obecnym (zasilanie wszystkich  

obiektów); 

- zapewnienie dodatkowego pola odpływowego z zabezpieczeniem 250A jako rezerwa 

 dla nowo-projektowanego odbioru na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej  (zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego); 

- zapewnienie dodatkowych pól odpływowych z obu sekcji jako rezerw; 

- kompatybilność z istniejącymi WLZ‐ami, z możliwością wprowadzenia ich do rozdzielnicy; 

- lokalizacji nowo projektowanej rozdzielnicy w miejscu istniejącej rozdzielnicy; 

- zapewnienie rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie modernizacji 

zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa; 

 

3. Uwarunkowania logistyczne w okresie modernizacji: 

- zapewnienie rozwiązania technicznego umożliwiającego bezprzerwowe zasilanie 



odbiorników na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w czasie trwania modernizacji 

możliwość przełączeń i czasowych przerw w zasilaniu tylko w oknach serwisowych w 

godzinach nocnych, w dni wolne od pracy; 

- możliwość wykonania niezbędnych prac remontowych w zakresie prac budowlanych w 

otoczeniu rozdzielni głównej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa; 

- ograniczenia hałasu, zapylenia poprzez odizolowanie miejsca pracy; 

- zapewnienie ciągu komunikacji; 

 

4. Stan istniejący: 

Rozdzielnia Główna n/N zlokalizowana w budynku głównym szpitala i  zasila ok 90% 

obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej. 

Aktualnie 60% obiektów jest w ciągłej pracy i wymaga bezprzerwowego zasilania. 

Pracująca Rozdzielnica Główna, której konstrukcja odbiega od ówczesnych standardów i 

norm jest elementem instalacji elektrycznej wyeksploatowanym i kwalifikującym się do 

wymiany. Schemat jedno-kreskowy stanu istniejącego przedstawia rysunek R‐02. 

Podstawową wadą stanu obecnego jest brak możliwości rozbudowy rozdzielni o dodatkowe 

odbiory. Nie ma miejsca na wbudowanie dodatkowych aparatów zabezpieczających 

dla przyszłych kabli. 

 

5. Założenia projektowe dla rozdzielnicy: 

Warunkiem koniecznym dla spełnienia wyżej opisanych założeń jest zastosowanie 

rozdzielnicy o następujących parametrach: 

Rozdzielnica wewnętrzną w formie modułowej przez co uzyskuje się: 

- zmniejszenie zagrożenia podczas prac konserwacyjnych; 

- ochronę przed dotykiem części czynnych; 

- zapobieganie przenikaniu ciał obcych do innych przestrzeni; 

- ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wyładowań; 

Wyposażenie rozdzielnicy w technice wtykowej lub wysuwnej: 

- możliwość prac montażowych pod napięciem, w zakresie: 

  - wymiany części i modułów; 

  - rozbudowy jednostek funkcjonalnych; 

  - przyłączenia kabli; 

  - możliwość przeprowadzania planowanych prac konserwacyjnych pod napięciem; 

6. Szczegółowe wymagania dla rozdzielnicy RG-n/N: 

Dla spełnienia w/w rozwiązania technicznego i założeń dla modernizacji, rozdzielnica główna 

powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 

- rozdzielnica powinna być wyposażona w ilość aparatów zabezpieczających dopływowych i 

odpływowych zgodnie z rysunkiem R‐02; 

- wszystkie zastosowane aparaty muszą być produkowane przez jednego producenta 

 (jedno logo); 

- wymagany jest stopień ochrony IP3x zapewniający ochronę przed dotykiem elementów 

 pod napięciem ‐ również po zdjęciu osłon czołowych; 

 



- rozdzielnica RG-n/N powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne aparaty  

zabezpieczające (minimum jeden dodatkowy aparat zabezpieczający odpływowy rezerwowy 

na każdą sekcję); 

- rozdzielnica musi być wykonana w konstrukcji stabilnej poprzez połączenie trwałe 

skręcanie; 

- ze względu na charakter obiektu możliwość wymiany aparatu na miejscu przez personel 

techniczny; 

- obudowa umożliwiająca zarówno ustawienie przyścienne jak i do wbudowania w otwór 

ścienny; 

- szyny zbiorcze oraz dopływowe muszą być wykonane na obciążenie 630A; 

- szyny odpływowe muszą być dobrane do obciążenia; 

- wszystkie moduły systemowe powinny posiadać odpowiednie badania, w celu 

 zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia; 

- system zamykania musi zapewniać bezpieczeństwo obsługi zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami; 

- rozdzielnica powinna być wykonana w sposób dający możliwość szybkiego dostępu do 

 aparatury w celu jej regulacji. Szybki i łatwy dostęp do aparatury w celu jej regulacji 

 powinien być zapewniony dzięki drzwiom z centralnym mechanizmem zamykania, 

 odchylanym osłonom oraz zatrzaskom; 

- konstrukcja z blachy stalowej lub ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 2mm; 

- drzwi malowane proszkowo o grubości nie mniejszej niż 2 mm; 

- drzwi rozdzielnicy mają otwierać się pod kątem co najmniej 135 stopni zapewniając 

 możliwość swobodnego dostępu do rozdzielnicy; 

- wszystkie elementy i części, które w trakcie normalnej pracy mogą się znaleźć pod 

 napięciem mają być osłonięte przed dotykiem w stopniu zapewniającą ochronę 

 przynajmniej na poziomie IP3x; 

- system połączeń szynowych ma zapewnić bezawaryjną pracę bez wykonywania przeglądów 

i serwisów przynajmniej przez okres 5 lat; 

7. Wymagania pozostałe: 

- przyłącza kablowe w rozdzielnicy muszą umożliwiać podpięcie kabli o przekrojach i  

 ilościach podanych przez użytkownika rozdzielnicy; 

- wyłączniki mocy i kompaktowe o prądach do 630A montowane pionowo, zapewniające 

  możliwość podłączenia kabli z dołu; 

Wraz z rozdzielnicą mają być dostarczone: 

- deklaracja zgodności;  

- karta gwarancyjna; 

- DTR (składająca się z: instrukcji montażu i uruchomienia, instrukcji obsługi i serwisowania); 

- dokumentację techniczną składającą się z: 

  - schematu strukturalnego zasilania; 

  - pomiarów kontrolnych po-montażowych; 

  - listy materiałowej; 

 



8. Wymagania dotyczące gwarancji oraz dokumentacji urządzeń: 

Gwarancja na urządzenia i aparaty elektryczne rozdzielnicy głównej RG-n/N musi wynosić 

minimum 36 miesięcy od daty uruchomienia i przekazania Inwestorowi do użytkowania. 

Podczas trwania gwarancji Producent powinien zagwarantować części zamienne w postaci 

urządzeń i aparatów do wymiany. Stosowny spis powinien być przedłożony i ustalony z 

Inwestorem. Czas wymiany nie powinien być dłuższy jak 6 godzin do zgłoszenia awarii. 

Producent powinien przedłożyć na piśmie instrukcję Techniczno‐Ruchową każdego 

urządzenia z opisem, które z części aparatów nie podlegają gwarancji(wkładki topikowe) jak 

również opisać i przedstawić harmonogram prac przeglądowych jak i pomiarowych 

urządzenia. Związane jest to z przedłużoną gwarancją Producenta. 

Inwestor wymaga, w okresie gwarancyjnym corocznych badań ochronników i układów 

przepięciowych do przedłożenia wyników dla firmy ubezpieczeniowej. Producent musi 

przedłożyć odpowiednią deklarację czy dysponuje takimi możliwościami. 

9. Wymagania dotyczące programu prac modernizacyjnych: 

- prace muszą być prowadzone w sposób nie powodujący istotnych przerw zasilaniu 

obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej; 

- wszystkie wyłączenia zasilania muszą być wcześniej ustalone z Inwestorem (w 

uzasadnionych przypadkach muszą być wykonywane w dni wolne od pracy i/lub w godzinach 

nocnych; 

- przed przystąpieniem do prac należy sporządzić technologie wykonywania prac oraz 

harmonogram uwzględniający specyficzne potrzeby w zakresie zasilania obiektów Zespołu 

Opieki Zdrowotnej; 

10. Prace budowlane: 

- przebicie otworu o wymiarach 25x45 cm w stopie w celu montażu kabli odpływowych; 

11. Prace wykończeniowe: 

- istniejące tynki wokół rozdzielni głównej należy naprawić oraz pomalować farbą akrylową w 

kolorze białym; 

12. Towarzyszące prace elektroinstalacyjne: 

- wykonanie uziemień roboczych i ochronnych i instalacji połączeń wyrównawczych; 

- wykonanie zabezpieczeń p.poż. na przejściach instalacji przez przegrody budowlane;   

II. Kryteria oceny ofert. 

Cena – 100%; 

III. Termin związania ofertą. 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 7 DNI od upływu terminu składania ofert. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

30 DNI od daty podpisania umowy. 



V. Termin, miejsce i sposób składania ofert. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania 

ofertowego w terminie do 30.11.2022 godz. 9:00, drogą e-mailową na adres: 

t.tracz@szpitalbiala.pl. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Informacja dotycząca negocjacji. 

Zamawiający nie dopuszcza negocjacji. 

VII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z Wykonawcami. 

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 

Kierownik Obsługi Gospodarczo-Technicznej: Tadeusz Tracz 

tel. 774 388 564 

email. t.tracz@szpitalbiala.pl 

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego. 

- Rysunek R-02; 

- Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy;  
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