Szczecin dn. 26.02.2013
KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
PRZETARG NR 3/2013/EWK
na roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej
światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin, 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
Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje iż:
1.

ze względu na ujednolicenie typu kabla światłowodowego stosowanego przez producenta turbin
kable światłowodowe

wielomodowe (multi mode)

powinny zostać

zastąpione kablami

światłowodowymi jednomodowymi (single mode). Wszelkie połączenia, zarówno pomiędzy
turbinami jak i w połączeniu parku wiatrowego z GPZ Koźmin stosowany winien być kabel
światłowodowy jednomodowy typu A-DQ(ZN)B2Y 1 x 12 G9/125, a wszelkie złącza powinny być
wykonane w standardzie SC;
2.

przedmiar robót został uzupełniony o pozycję robót nr 23 p.n. Wprowadzenie kabli oraz rur
kanalizacji telekomunikacyjnej do rur przepustowych w turbinach wraz z dostawą i montażem
wkładów uszczelniających jedno-, dwu- oraz trójotworowych (dwa wkłady uszczelniające na
jedną rurę przepustową);

3.

Ze względu na potencjalną konieczność zastosowania układu regulacji mocy biernej generowanej
przez

park

wiatrowy

ulegają

zmianie

typy

zastosowanych

przekładników

prądowych

zabudowanych w kontenerowym złączu pomiarowym zamiast stosowania trzech przekładników
prądowych dwurdzeniowych typu TPU 60.11 200/5/5 A/A/A I:7,5VA kl.0,2 FS5, II:10VA kl.5 SP10
przewidziane

jest

zastosowanie

trzech

przekładników

prądowych

trójrdzeniowych

o

następujących parametrach 200/5/5/5 A/A/A/A I:7,5VA kl.0,2 FS5, II:10VA kl.5 SP10, III:5VA
kl.0,5.
W związku z powyższym dokonano korekty przedmiaru nanosząc zmiany czcionką w kolorze
czerwonym. Prosimy o uwzględnienie powyższych korekt przy opracowywaniu ofert. Powyższa
informacja ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w projekcie wyłącznie w kwestiach jej
dotyczących.
Z poważaniem
Adam Różański
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