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Przetarg 5/2010 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
 
Dotyczy: 

nieograniczony, pisemny przetarg 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 03.12.2010  

Pytanie nr 1: „Pkt. 4.1 Wiedza i doświadczenie 
 Wykonawca wykaże zrealizowane (zakończone) w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na 
budowie linii kablowej SN i światłowodowej o wartości minimum 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony złotych) każda”  

„Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
konsorcjanci muszą każdy z osobna wykazać się dwiema wykonanymi robotami, czy 
też mogę łącznie spełnić ten warunek?” 

Odpowiedź: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z konsorcjantów wykaże się co 
najmniej dwoma robotami wymaganymi w warunkach przetargu lub mogą też łącznie 
spełnić ten warunek. 

Pytanie nr 2: „4.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
 b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 4 mln PLN, 

co potwierdzi polisą ubezpieczeniową. 

 Czy w przypadku posiadania przez firmę polisy ubezpieczeniowej na niższą kwotę 
można ją podwyższyć do kwoty 4 mln dopiero z chwilą wygrania przetargu?” 

Odpowiedź: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wraz z ofertą zostanie złożony 
dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę 
określoną w Warunkach przetargu. 

Pytanie nr 3: „Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
kwota polisy określona w warunkach może być sumą kwot polis ubezpieczeniowych 
członków konsorcjum?” 

Odpowiedź: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot ubezpieczeniowych członków 
konsorcjum. 
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Pytania z dnia 10.12.2010 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o wyjaśnienie jaki typ kabla zastosować do wyceny XUHAKXS czy XUHKXS 

ponieważ w wykazie montażowym wyszczególniony został kabel XUHKXS natomiast 
w pozostałej dokumentacji przetargowej XUHAKXS. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem i rysunkami „Projektu wykonawczego” należy zastosować kable: 

1. XUHAKXS 1x150 mm²   12/20 kV 
2. XUHAKXS 1x400 mm² 12/20 kV 

Błąd w wykazie montażowym pkt.8 projektu wykonawczego jest błędem literowym.  
 

Pytania z dnia 13.12.2010 
 

Pytanie nr 5: W jaki sposób i gdzie mają zostać zakończone kable światłowodowe? Czy w 
masztach wiatraków i GPZ Strzelce Krajeńskie znajdują się przełącznice, na których 
można zakończyć kable światłowodowe? 

Odpowiedź: W GPZ Strzelce Krajeńskie i w podstawie wieży w turbinach znajdują sie przełącznice 
na których należy zakończyć światłowód. 
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