Poznań dn. 28.02.2014 r.
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU 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

Pytanie nr 1:
Czy w zakres robót wchodzi:
- wyposażenie pola w GPZ Koźmin,
- wykonanie telemechaniki w GPZ Koźmin?
Odpowiedź:
Wyposażenie pola liniowego 15 kV w GPZ Koźmin jak również wykonanie telemechaniki w GPZ
Koźmin związanej z ww. polem liniowym nie wchodzi w zakres robót objętych postępowaniem
przetargowym. Powyższy zakres prac leży po stronie ENERGA Operator.

Pytanie nr 2:
Czy Wykonawca musi wykazać w referencjach budowę linii SN oraz linii OTK w ramach jednego
zadania?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwóch robót polegających na budowie linii kablowej SN i światłowodowej o
wartości minimum 1.500.000,00 zł netto (półtora miliona złotych netto) każda. Powyższe
oznacza, że w ramach jednego kontraktu Wykonawca powinien wykonać zarówno linię kablową i
światłowodową, a łączna wartość robót powinna wynosić minimum 1.500.000,00 zł netto.
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Pytanie nr 3
Czy Wykonawca może zmieniać przedmiary dołączone do Siwz, zmieniać 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. Zamawiający po otrzymaniu takich informacji dokona weryfikacji przedmiaru
i w uzasadnionych przypadkach wprowadzi zmiany w niezbędnym zakresie, informując
Wykonawców o wprowadzonych zmianach.

Pytanie nr 4
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 5
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy są prace na terenie GPZ Koźmin?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 6.

Pytanie nr 6
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

wprowadzenie

światłowodu

do

ww.

kanalizacji

światłowodowej oraz jego zakończenie w GPZ Koźmin. Należy uwzględnić również montaż
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głowic kablowych na linii kablowej oraz jej przyłączenie do pola liniowego 15 kV. Pole liniowe
15 kV w GPZ wyposaży ENERGA Operator (zakres ten nie wchodzi w zakres przetargu).

Pytanie nr 7
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). Należy jednak przewidzieć ułożenie w wykopie
kablowym drutu łączącego uziemienia poszczególnych turbin i otok KZP (patrz poz. 22 w
przedmiarze robót)

Pytanie nr 8
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy jest dostosowanie przyłączanych 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 pn. „Sieć energetyczna: układ zabezpieczeń wraz z telemechaniką w kontenerowym
złączu pomiarowym SN”, oprac. Zakład Obsługi Inwestycji, 2012 r. W związku z powyższym
Zamawiający udostępnił ww. dokumentację wraz z pozostałą dokumentacją projektową
wszystkim Wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty w przedmiotowym przetargu.

Pytanie nr 9
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie rury osłonowe i
przepustowe fi 160 według projektu wykonawczego linii światłowodowej, w przedmiarach nie są
one uwzględnione.
Odpowiedź:
Jako podstawę do wyceny należy przyjąć „Przedmiar robót dla budowy linii kablowej średniego
napięcia i linii światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin” (przedmiar zaktualizowany
26.02.2014).
Wykonawca nie ma uwzględniać w swojej ofercie rur osłonowych i przepustowych fi 160. Projekt
wykonawczy linii światłowodowej nie obejmuje rur osłonowych i przepustowych (poza rurką
RHDPE typu OPTO 40 stanowiącą kanalizację dla kabla optotelekomunikacyjnego). Zgodnie z
zapisami ujętymi w ww. projekcie rurka RHDPE typu OPTO 40 ma być układana w rurach
osłonowych i przepustach (razem z linią kablową SN), które są ujęte w projekcie budowlanym
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Zespołu Linii Kablowych – elektroenergetyczna 15kV wraz z linią telesterowniczą. Niektóre
rozwiązania techniczne zawarte w projekcie budowlanym Zespołu Linii Kablowych –
elektroenergetyczna 15kV wraz z linią telesterowniczą (między innymi w zakresie średnicy rur
osłonowych) zostały zaktualizowane w projekcie wykonawczym pn. „Budowa Zespołu Linii
Kablowych: elektroenergetyczna linia kablowa 15kV” i w opracowaniu „Przedmiar robót dla
budowy linii kablowej średniego napięcia i linii światłowodowej ZEW Koźmin – GPZ Koźmin”.

Pytanie nr 10
Czy w zakresie Wykonawcy jest aktualizacja warunków przyłączenia oraz uzgodnień?
Odpowiedź:
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za aktualizację warunków przyłączenia oraz uzgodnień w
zakresie obejmującym pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dysponuje ważnym pozwoleniem na budowę?
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, która wraz z pozostałymi
dokumentami umieszczona została na serwerze. Dane dostępu do serwera Zamawiający
przekazał Wykonawcom, którzy zgłosili wniosek o przekazanie dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 12
Prosimy o udostępnienie projektu umowy.
Odpowiedź:
Wykonawcy, którzy zgłosili wniosek o wydanie dokumentacji technicznej otrzymają wzór umowy
drogą mailową. Pozostali Wykonawcy, którzy nie złożyli wniosku o wydanie dokumentacji
otrzymają wzór umowy wraz z pozostałymi dokumentami - po złożeniu wniosku o wydanie
dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 13
Czy w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca wykaże zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat roboty polegające na budowie
linii kablowej SN i budowie linii światłowodowej ale rozłącznie tzn. osobno na budowę linii SN i
osobno na budowę linii światłowodowej?

Odpowiedź:

Projekt „Zespół elektrowni wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

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. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 14
W załączeniu przesyłam skan opinii bankowej, którą chcemy załączyć w postępowaniu 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”. Proszę o informację
czy Zamawiający zaakceptuje załączone zaświadczenie w takiej formie i uzna warunek o sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy za spełniony?
Odpowiedź:
Ocena ofert złożonych w niniejszym postępowaniu dokonuje Komisja przetargowa po otwarciu
ofert i zapoznaniu się z treścią dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. Warunkiem
ubiegania się o zamówienie jest spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w
warunkach przetargu.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla tubularnego typu TUBULAR TUB-AX 1x240
/48Al 12/20 (24) kV dla przedmiotowej inwestycji? W załączeniu przesyłam kartę katalogową
proponowanego przez nas kabla SN.
Odpowiedź:
Oznaczenia typu kabli elektroenergetycznych w dokumentacji przetargowej zostały określone wg
normy PN. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedników kabli oznaczonych według
norm europejskich.
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