Szczecin dn. 25.10.2012 r.

PRZETARG 3/2012/EWK
Odpowiedzi na pytania Oferentów
Dotyczy warunków nieograniczonego pisemnego przetargu na roboty budowlane polegające na
budowie dróg i placów montażowych w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych
Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o
mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie gminy Koźmin
Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Oferentów:
Pytania z dnia 16.10.2012
Pytanie nr 1:

„Dysponujemy
referencjami
na
wymianę przewodu
odgromowego
na
przewód skojarzonego ze światłowodem OPGW oraz montaż przewodu
światłowodowego na liniach napowietrznych 110kV o łączniej długości 47 km.
Spośród tego 16 km linii zostało przez nas wybudowane od podstaw, a w zakres
zamówienia wchodziła wycinka lasu, przejścia linii przez rzekę Noteć, czy
skrzyżowania z drogami, autostradami oraz trakcją kolejową. Zadania te były
trudniejsze od budowy lod inii ziemnej, gdyż realizowane było na linii wysokiego
napięcia, a przewody zawieszone były na stalowych słupach kratowych oraz
rurowych. Dysponujemy również referencjami na realizację linii kablowych SN, jednak
bez światłowodu. Czy zamawiający uzna przedstawienie takich referencji wraz z
referencjami na linie napowietrzne?”

Odpowiedź:

Ocena ofert złożonych w niniejszym postępowaniu dokonuje Komisja przetargowa po
otwarciu ofert i zapoznaniu się z treścią dokumentów przedłożonych przez Oferentów.
Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest spełnienie przez Oferenta wymagań
określonych warunkach przetargu.

Pytania z dnia 22.10.2012
Pytanie nr 2:

„Czy Wykonawca może zmienić przedmiary dołączone do Siwz, zmienić obmiary,
dodawać i usuwać pozycje?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian lub korekty dokumentacji przetargowej
przez Oferentów. W przypadku stwierdzenia niezgodności między przedmiarem
udostępnionym przez Zamawiającego, a pozostałą dokumentacją techniczną, Oferent
powinien zgłosić Zamawiającemu wszelkie wątpliwości dotyczące zarówno
udostępnionej dokumentacji jak i treści warunków przetargu.

Pytanie nr 3:

„Pomiędzy dokumentacją projektową budowlaną, dokumentacją wykonawczą oraz
przedmiarami robót występują różnice. Co jest podstawą wyceny w przypadku
różnic?”

Odpowiedź:

Jako podstawę do wyceny należy przyjąć przedmiar robót, którego szczegółowy
zakres prac ujęty jest w projektach wykonawczych.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że fragment linii kablowej SN oraz kanalizacji
światłowodowej z GPZ jest już wykonany. Jaki zakres robót należy w związku z tym
uwzględnić w ofercie? Czy należy zamontować głowice kablowe w GPZ na
istniejącym kablu? Czy obwody pierwotne i wtórne pola SN farmy wiatrowej w GPZ
Koźmin zostały już zmodernizowane?”

Odpowiedź:

Fragment linii kablowej 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową (rura OPTO 32) na
odcinku wskazanym w dokumentacji technicznej są już wykonane, w związku z
powyższym nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia ułożenie linii kablowej i
światłowodowej na ww. odcinku. W ofercie należy natomiast uwzględnić
„wdmuchnięcie” światłowodu do ww. kanalizacji światłowodowej oraz jego
zakończenie w GPZ Koźmin. Należy uwzględnić również zakończenie ułożonej linii
kablowej w polu 15 kV. Pole 15 kV w GPZ dostosuje ENERGA Operator (zakres ten
nie wchodzi w zakres przetargu).

Pytanie nr 5:

„Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie uziemienia
poszczególnych turbin wiatrowych?”

Odpowiedź:

Wykonanie uziemienia poszczególnych turbin wiatrowych nie wchodzi w zakres
niniejszego przetargu (wykona wykonawca elektrowni).

Pytanie nr 6:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie Wykonawcy jest dostosowanie przyłączonych
urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego?”

Odpowiedź:

Dostosowanie i uruchomienie przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci do
systemów sterowania dyspozytorskiego ENERGA Operator należy wykonać w
zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym pn. „Sieć energetyczna: układ
zabezpieczeń wraz z telemechaniką w kontenerowym złączu pomiarowym SN”, oprac.
Zakład Obsługi Inwestycji, 2012 r. W związku z powyższym Zamawiający udostępni
ww. dokumentację wszystkim Oferentom zainteresowanym złożeniem oferty w
przedmiotowym przetargu.

Pytanie nr 7:

„W udostępnionym projekcie wykonawczym „Kablowe złącze pomiarowe” z 2012r. w
pkt. 2 „Dokumentacje związane” – jest odniesienie do następujących projektów:
[3] Budowa układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej (oprac. Usługi
Projektowo – Wykonawcze Piotr Wojciechowski z 2010r.),
[4] Projekt układu zabezpieczeń wraz z telemechaniką w KZP (oprac. Zakład
Obsługi Inwestycji, 2012r.). Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że projekty te
nie zostały udostępnione, oznacza, że te zagadnienia nie są w zakresie tego
przetargu?”

Odpowiedź:

zagadnienia wymienione w powyższym pytaniu wchodzą w zakres przetargu zgodnie
z poniższymi projektami:
Projekt budowlany pn. „Sieć energetyczna: układ zabezpieczeń wraz z
telemechaniką w kontenerowym złączu pomiarowym SN”, oprac. Zakład Obsługi
Inwestycji, 2012r.- do realizacji w pełnym zakresie,
Projekt budowlany pn. „Budowa układu pomiarowego”, oprac. Usługi Projektowo –
Wykonawcze Piotr Wojciechowski marzec 2010r.), - w zakresie układu pomiarowo
– rozliczeniowego energii elektrycznej (energii „czarnej”). Zakresem dostawy nie są
objęte układy pomiarowe energii elektrycznej na zaciskach generatorów.
W związku z powyższym Zamawiający udostępni ww. dokumentację wszystkim
oferentom zainteresowanym złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 8:

„w projekcie wykonawczym na światłowody ujęta jest rura HDPE 32, natomiast w
przedmiarze występuje rura HDPE 40. Rozumiem, że należy zastosować rurę HDPE
40.”

Odpowiedź:

Należy zastosować rurę HDPE 40.

Pytania z dnia 23.10.2012
Pytanie nr 9:

„W
projekcie
wykonawczym
linii
kablowej
„9-22040_kozmin_pilot_2012_09_13_zlk_pw” pkt. 10.1 określa długość kabla na odcinku
KZP - GPZ. Odcinek ten podzielony został na część do ułożenia (1688m) i część już
istniejącą (312m). W projekcie budowlanym branży elektrycznej, jak i aneksie do
tegoż projektu, długość trasy kabla na tym odcinku wynosi 2017m, bez informacji, że
część linii jest już ułożona. Proszę o wyjaśnienie, którą długość trasy należy przyjąć
do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć długość linii kablowej SN 15 kV z projektu wykonawczego
„do ułożenia” czyli 1688 m.

Pytanie nr 10: „Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z warunkami pkt. 3.2. kable SN i FO są również
w zakresie zamówienia.
Odpowiedź:

zgodnie z punktem 3.2 Warunków przetargu w zakres światłowodowej Przedmiotu
zamówienia wchodzi dostawa wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń.

Pytanie nr 11: „Wadium zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych, czy gwarancja
powinny zostać wystawione na Zamawiającego, czyli: EW Koźmin Sp. z o.o.,
ul. Głogowska 31-33, 71 – 502 Szczecin
Odpowiedź:

Niezależnie od formy w jakiej Oferent wniesie wadium, beneficjentem wadium jest
Zamawiający, czyli:
EW Koźmin Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31-33
71 – 502 Szczecin

