Gdańsk, dnia 24.06.2019 roku
Sprawa nr: ZP/3255/303MZI/2019/18010
GPZ Wielki Kack. Modernizacja rozdzielni 110kV. OBMSW/32/18010
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 do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:
Pytanie nr 1
a) Czy Inwestor na czas wykonywania przebudowy stacji dopuszcza przerwanie ciągu linii Grabowek - Gdansk I tzn. dwie
linie 110kV pod napięciem jednak bez połączenia od strony stacji Wielki Kack.
b) Jeśli Inwestor na czas wykonywania przebudowy stacji nie dopuszcza do przerwania ciągu linii Grabowek - Gdansk I to
czy Inwestor wymaga spięcia linii Grabowek - Gdansk I na sztywno tj. izolatorem wsporczymi, czy z zachowaniem
możliwości manewrowania.
c) Jeśli Inwestor na czas wykonywania przebudowy wymaga spięcia linii Grabowek - Gdansk I z zachowaniem możliwości
manewrowania to czy wymagany jest Wylacznik czy wystarcza tylko odlaczniki? Czy w sytuacji zastosowania łączników
konieczne jest wykonanie sterowań lokalnie / zdalnie łącznikami czy tylko ręcznie?
Odpowiedz nr 1
Ze względu na ważność stacji Wielki Kack oraz z uwagi na brak możliwości rezerwowania wszystkich odbiorców z sieci SN,
tymczasowe połączenie linii powinno się odbyć z zachowaniem pełnej możliwości manewrowania ruchowego, czyli wymagany
odłącznik i wyłącznik, ze sterowaniem zdalnym.
Na czas modernizacji jednej z sekcji musi być przygotowane stanowisko rezerwowe drugiego transformatora.
Pytanie nr 2
Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu telesterowania tymczasowego?
Odpowiedz nr 2
Projekt telesterowania tymczasowego przygotować musi Wykonawca.
Pytanie nr 3
Czy Inwestor przewiduje udostępnienie aparatury dla Wykonawcy w celu wykonania tymczasowego spięcia linii? Czy jest to po
stronie Wykonawcy?
Odpowiedz nr 3
Inwestor nie udostępnia aparatury tymczasowej.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert do dnia 10 lipca 2019r.?
Odpowiedz nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.07.2019r.,
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy
•

WZ dział XVI

[Dane Wykonawcy]
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zamówień i Zakupów
„Oferta w sprawie Zamówienia niepublicznego w przedmiocie:
Postępowanie numer ZP/3255/303MZI/2019/18010
Ogłoszenie nr 676/W/19/Oddział Gdańsk
Nie otwierać przed dniem: 01-07-2019r., godz. 09:00
a także działu XVII WZ
pkt 1 - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia
01-07-2019r, do godz. 0800.
Oraz
Pkt 3 - Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 0900.
•

Ogłoszenia
8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 01-07-2019 godz. 08:00
9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 01-07-2019 godz. 09:00

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem,
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