
   
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 11.02.2014 r.

Dotyczy:  postępowania  w trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  5  000 000  euro na  roboty  budowlane 
polegające na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie  z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego 
do obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku  Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 24  (Znak sprawy: 
6003 /2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r.  -  Prawo zamówień publicznych  (  Dz. U. z 2013 r.   poz.  907,984 i  1047 )  do Zamawiającego zostały  wniesione niżej 
przytoczone pytania: 

1)  W projekcie instalacji elektrycznych zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu 2014.01.31 na schematach rozdzielnic 
nn są pokazane rozdzielnice RIT zasilane poprzez transformatory separacyjne. Prosimy o informację czy rozdzielnice RIT oraz 
transformatory są objęte zakresem zamówienia. Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie schematów tych rozdzielnic oraz o podanie 
danych technicznych transformatorów.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Transformatory separacyjne są objęte zakresem zamówienia w ilości 8 szt. Schematy tych rozdzielnic są zamieszczone w 
części opisowej dokumentacji elektrycznej pod nazwą RIT20, RIT21,RIT22 oraz RIT33.
Dane transformatorów:Wykonanie Trójfazowe transformatory izolacyjne typu ET3MED wykonywane są zgodnie z

wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-15
Klasa izolacji T 40E
Stopień ochrony IP 00
Klasa ochronności II
Częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
Napięcia
pierwotne 3 x 400 V
Napięcia wtórne 3 x 230 V
Napięcie zwarcia <3%Un
Prąd jałowy <3%In
Prąd upływu max. 0,2 mA
Prąd załączenia 8 x In RMS (12 x In max)
Zaciski prądowe zaciski prądowe o przekroju nominalnym do 10 mm2
Mocowanie przy pomocy kątowników mocujących
Moduł zasilający HE 302 i kaseta sygnalizacyjna HE-010
Moc transformatora 5 kVA

 Z poważaniem: 
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