
Pytanie nr 1  

Czy stacja ma mieć 3 ściany oddzielenia pożarowego? 

Odpowiedź: 

Stacja transformatorowa z rozdzielnicą SN zlokalizowana będzie w pobliżu boksu z kontenerami na odpady 

komunalne, oraz w odległości ok.  30 mb. od budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wybór typu i rodzaju 

stacji w tym decyzja o zastosowaniu trzech ścian oddzielenia pożarowego należy do projektanta Wykonawcy 

wybranego w drodze postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 2 

Czy rozdzielnica SN ma być wyposażona w napędy silnikowe i telesterowanie ?  

Odpowiedź:  

Rozdzielnica SN w konfiguracji WLLL bez napędów silnikowych i telesterowania. 

 

Pytanie nr 3 

Czy konfiguracja rozdzielnicy SN ma być WLLL czy WWWW? 

Odpowiedź: 

Konfiguracja rozdzielnicy SN ma być WLLL 

 

Pytanie nr 4 

Czy transformator ma być olejowy czy suchy ? (z uwagi na braki u dostawców czy jest dowolność) ? 

Odpowiedź:  

Dobór typu transformatora jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obu 

typów transformatorów. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o informację, czy zaświadczenie z banku powinno być wystawione jak zaświadczenia z US i ZUS nie 

wcześniej niż 3m czy obowiązuje jakiś inny termin ? 

Odpowiedź:  

Zaświadczenie  banku finansującego o posiadanych środkach finansowych, zdolności kredytowej lub zdolności 

do zaciągania zobowiązań winno być jak najbardziej aktualne przy czym nie starsze niż 3 miesiące. 

 

Pytanie nr 6 

Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowania pola transformatorowego na rozłączniku z bezpiecznikiem ? 

Odpowiedź: 

Inwestor dopuszcza zastosowanie pola transformatorowego na rozłączniku z bezpiecznikiem. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o wykaz ilości podmiotów odbiorczych energii, dla których będzie wymagane zapewnienie dostaw 

energii na czas wyłączenia podczas realizacji prac wraz z mocą zapotrzebowaną. 

Odpowiedź: 

Na czas realizacji prac związanych z budową stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączeniem jej do 

istniejącej linii SN-15 kV, nie jest wymagane zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców 

końcowych.  

 

 

 

 



Pytanie nr 8 

Proszę o wykaz wytwórców energii przyłączanych do linie SN podlegającej modyfikacji oraz mocy posiadanej 

instalacji źródła odnawialnego, czy wytwórcy energii na czas realizacji prac wyłączenia linii będą z tego tytułu 

ubiegać się rekompensatę - z uwagi na przestój produkowanej energii z źródła energii odnawialnej ? 

Odpowiedź: 

Uzgodnienia związane wyłączeniem wytwórcy energii elektrycznej na czas realizacji prac związanych z budową 

stacji transformatorowej SN/nN wraz z jej przyłączeniem do istniejącej linii kablowej SN-15 kV są po stronie 

inwestora. 

 

Pytanie nr 9 

Proszę o informację dotyczącą miejsca posadowienia stacji transformatorowej. 

Odpowiedź: 

Lokalizacja stacji transformatorowej SN/nN na dz. nr 14/1 obręb 0085 przy ul. Majorka w Ostrowie 

Wielkopolskim. 


