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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Zamówienie dotyczy zamontowania układu samoczynnego załączania 
rezerwy zasilania SZR z modułami automatyki, doposażenie istniejących 
wyłączników IZMN2 w napędy silnikowe oraz wymianę istniejącego rozłącznika 
sprzęgła INP-2000 na wyłącznik mocy DPX 1600A, 70kA lub równoważy. 
Rozwiązanie takie zapewni jak najmniejszą ingerencję w istniejącą konfigurację 
połączeń rozdzielni nn, a w związku z tym jak najkrótsze przerwy w zasilaniu 
obiektu.  

Wymaga się aby prace były wykonywane w dni powszednie w godzinach 
od 22:00 do godziny 6:00, przy czym po 3 godzinach odłączenia obiektu 
od napięcia musi nastąpić załączenie napięcia na 1 godzinę celem 
konieczności okresowego zasilania niektórych urządzeń technicznych 
zaplecza basenowego. 

 

1.2 Informacja o wizji lokalnej 

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
na terenie siedziby Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al.  Unii Lubelskiej 4, w 
celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, 
niezależnie od informacji zawartych w OPZ / SIWZ. Termin wizji lokalnej i szczegóły 
techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z 
Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 
Wykonawca. 
Kontakt do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
wizji lokalnej w obiekcie: 
Cezary Rodak – Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji Aqua Park Łódź 
Sp. z o.o. 
Mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl 
Tel. +48601333432 

1.3 CPV: 

45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne, 
45317300-5-Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 
51112000-0-Usługi instalowania sprzętu i przesyłu energii elektrycznej, 
31213100-3-Rozdzielnie. 

 

1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, 
która ze względu na swoją obszerność została zamieszczona na serwerze FTP 
pod adresem ftp://1587.v.tld.pl. Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie 
wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować 
na adres przetargi@aquapark.lodz.pl 
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1.5  Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji o 
której mowa w pkt 3.3 SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, 
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 
urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w 
opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w 
ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 
producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 
określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 
technicznych, jakościowych  
i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym 
w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

1.6 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace pracowników 
budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia. 

 


