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Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28.07.2021 r. pn. Wykonanie pogwarancyjnych 
przeglądów agregatów prądotwórczych, znak: PO-II.2630.154.21, E.2804.1.1.21 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 29.07.2021 r. 
 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o określenie, czy dla agregatu prądotwórczego FI40 w lokalizacji Latarnia 
Morska Świnoujście wymiana paliwa w zbiorniku w całości obejmuje tylko 
wytankowanie paliwa i zalanie świeżego paliwa dostarczonego? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
NIE 
Pytanie nr 2 
Czy w zakresie wymiany paliwa w/w agregacie należy również wykonać czyszczenie 
zbiornika i czujnika paliwa przez wykonanie płukania układu paliwowego wraz z 
zbiornikiem i zalaniem świeżym paliwem? 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Tak  
Pytanie nr 3 
Czy stare paliwo utylizuje w/w agregacie Zamawiający, czy Wykonawca? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Stare paliwo z agregatu FOGO FI 40 ASG zlokalizowanym w Latarni Morskiej 
Świnoujście utylizuje Wykonawca. 
Pytanie nr 4 
Czy nowe paliwo dostarcza do w/w agregatu Zamawiający, czy Wykonawca?  
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający zapewnia nowe paliwo. 
Pytanie nr 5 
Czy w wymienionym zakresie zaleceń dot. wymiany płynu chłodniczego należy 
wykonać również płukanie układów chłodniczych? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
NIE 
Pytanie nr 6 
Czy w realizacji usług serwisowych przeglądów agregatów prądotwórczych 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu agregatu przez 1 serwisanta z 
uprawnieniami grupy G1 E i D? 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów przez jednego serwisanta z 
wymaganymi uprawnieniami.  
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Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów przez dwa zespoły jedno 
osobowe w tym samym czasie w różnych lokalizacjach?   
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający dopuszcza realizacje przeglądów przez dwa zespoły jedno osobowe w 
tym czasie w różnych lokalizacjach. 
Pytanie nr 8  
Która ze stron ma dostarczyć obciążenie? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Wykonawca zapewnia obciążnice potrzebną do próby agregatu pod obciążeniem. 
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