Gdańsk, dnia 04-09-2018 roku

Dotyczy: przetargu - 918/W/18/Oddział Gdańsk
Sprawa nr: ZN/5089/303MZI/2018/1800296
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Bursztynowa nr dzial.: 0008-271
Budowa prefabrykowanej stacji dwutransformatorowej SN/nN, linii kablowych SN-15kV i
nN-0,4kV wg dokumentacji projektowej;
Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w
Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych,
mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:
Pytanie nr 1
Prosimy o informację jaki ty złącz należy przyjąć do wyceny jako ZK-ABC3 i ZA -AGR z uwagi
na poniższą rozbieżność:
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Odpowiedź nr 1
Złącza kablowe należy przyjąć jak na schemacie – bez szafki pomiarowej – na planie jest
pozostałość z pierwszej wersji już nieaktualnej układu sieci.
Pytanie nr 2
Prosimy o udostępnienie: projektu systemu drenażu opaskowego wokół stacji, gdzie
odprowadzamy wodę (wymaganego w pkt 1.4. C części budowlanej) oraz uzgodnienia
budowlanego.
Odpowiedź nr 2
Projekt odprowadzenia wody z systemu drenażowego oraz uzgodnienie budowlane –
przekażemy taką informacje odrębnie – skierowane zostało zapytanie do Architektów.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, iż agregat prądotwórczy oraz droga dojazdowa do stacji nie leżą po stronie
Wykonawcy a po stronie INWESTORA OSIEDLA.

Odpowiedź nr 3

Agregat – jest to tylko miejsce dojazdu i możliwość podłączenia agregatu, który dojedzie w
trakcie awarii przy stacji, w trakcie odłączenia przy rozbudowie sieci itp. (co zapewnia
Wykonawca takich robót w przyszłości). Droga dojazdowa jest po stronie Inwestora osiedla.
Z poważaniem,
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