Przetarg 3/2010
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dotyczy:
Warunków nieograniczonego, pisemnego przetargu na roboty budowlane polegające na:
budowie linii kablowej SN 15kV i światłowodowej ZEW Czyżewo – GPZ Strzelce Krajeńskie dla „Zespołu
elektrowni wiatrowych Czyżewo” składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda o mocy
łącznej 6 MW zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie , powiat strzelecko-drezdenecki ,
województwo lubuskie.
Zamawiający udziela odpowiedzi na dotychczas zadane pytania:
Pytania z dnia 21.10.2010
Pytanie nr 1:

"Czy zamawiający dysponuje spisem materiałów."

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje spisem materiałów.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dysponuje schematem ideowym połączeń elektrycznych i światłowodowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje schematem ideowym połączeń elektrycznych i światłowodowych.

Pytanie nr 3:

"Użyty światłowód ile powinien posiadać włókien"

Odpowiedź:

Światłowód powinien posiadać 12 włókien.

Pytanie nr 4:

„Czy rozdzielnie SN wraz z transformatorami dostarcza Zamawiający (Dostawca Turbin)."

Odpowiedź:

Rozdzielnie SN wraz z transformatorami dostarcza Dostawca turbiny.

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym.”

Odpowiedź:

Na tym etapie zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym.

Pytanie nr 6:

„Czy na całej trasie światłowód ma być układany w rurze Opto 50 czy Zamawiający przewiduje
układanie w rurze Opto 40 poza przepustami”

Odpowiedź:

W rurze Opto 50 światłowód ma być układany tylko w przepustach.Na trasie w gruncie.

Pytania z dnia 22.10.2010
Pytanie nr 7:

„Do kogo należy wykonanie dokumentacji wykonawczej (poza dokumentacją geodezyjną):
Inwestor dostarcza czy ma ją wykonać Wykonawca?”

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy dostarcza Zamawiający.

Pytanie nr 8:

„Jeżeli Inwestor ją wykonuje (dokumentację wykonawczą) to jaki jest termin jej przekazania?”

Odpowiedź:

Termin dostarczenia Wykonawcy dokumentacji wykonawczej określony zostanie na etapie
podpisania umowy.

Pytanie nr 9:

„Czy w zakres Wykonawcy wchodzi wybudowanie rozdzielni klienta 15 kV i linii pomiędzy
rozdzielnią klienta a polem 19 w stacji energetycznej 110/15 kV/kV?”

Odpowiedź:

Wykonawca nie buduje rozdzielni klienta 15 kV, jest ona w turbinie EW1. Wykonawca układa
kabel od turbiny EW1 do pola nr 19 Stacji 110/15 kV.

Pytanie nr 10: „Większa część trasy linii kablowej z ZEW do GPZ pokrywa się z linią kablową 3 x (3x1x240) 20
kV. Czy ta linia istnieje? Jeżeli nie to czy zbudowanie dla niej kanalizacji technicznej wchodzi w
zakres Wykonawcy?”
Odpowiedź:

Linia kablowa 3x (3x1x240 ) nie istnieje. Kanalizacja techniczna dla niej nie wchodzi w zakres
Wykonawcy.
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Pytanie nr 11: „Czy dostawa rozdzielnic małogabarytowych SN 15 KV typ A i typ B, wchodzi w zakres prac
Wykonawcy. Jeżeli tak to gdzie można znaleźć jej schemat lub opis? Czy będą one instalowane
w turbinach?”
Odpowiedź:

Dostawa rozdzielnic małogabarytowych SN 15 kV typ A i typ B nie wchodzi w zakres prac
Wykonawcy.

Pytanie nr 12: „Czy istnieje schemat jednokreskowy całości instalacji?”
Odpowiedź:

Istnieje schemat jednokreskowy całości instalacji.

Pytanie nr 13: „Jakie są przewidywane przez Inwestora terminy realizacji? Określone terminy 90 dni związania
ofertą oraz 150 dni na wykonanie nie dają żadnych wskazówek co do terminu planowanego
terminu rozpoczęcia. Czy można otrzymać od Inwestora harmonogram ramowy inwestycji?”
Odpowiedź:

Termin realizacji określa pkt. 5, ust. a): „termin realizacji zamówienia – 150 dni od daty
podpisania umowy.” Zamawiający nie przewiduje udostępnienia harmonogramu ramowego
inwestycji.

Pytanie nr 14: „Czy wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej?
Odpowiedź:

Wadium może być wniesione tylko w formie pieniężnej

Pytanie nr 15: „Czy dopuszczalne jest zastosowanie przewiertu sterowanego pod drzewami rurą DVK 160
/al.Piastów/ zamiast planowanego przecisku rurami stalowymi?
Odpowiedź:

Na tym etapie nie jest możliwe zastosowanie przecisku sterowanego. Należy wykonać zgodnie
z projektem budowlanym.
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