
Pytanie nr 1  

 Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia 

netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia 

netto. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie?   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do 

wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 

100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności 

za szkody wyrządzone umyślnie. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn 

związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego 

ewentualne zmiany i skutki ?   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn 

związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego 

ewentualne zmiany i skutki. 

 

Pytanie nr 5 

Z uwagi na fakt, że od miesiąca stycznia do marca mogą wystąpić temperatury ujemne, co może uniemożliwić 

prace ziemne i poprawne odtworzenie nawierzchni, zwłaszcza asfaltowych, prosimy o zmianę terminu 

zakończenia prac na 31-05-2022. 

Odpowiedź:  

Zmiana terminu realizacja zamówienia może ulec zmianie wyłącznie na wniosek wykonawcy wybranego 

w postępowaniu przetargowym, uzasadnieniem przedłużenia wykonania zamówienia może być ujemna 

temperatura zewnętrzna w okresie od stycznia do marca 2022 r. uniemożliwiająca wykonanie prac ziemnych 

i poprawne odtworzenie nawierzchni, zwłaszcza asfaltowych. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy również o skorygowanie zapisów PFU, z którego wynika, że przedmiot umowy ma być wykonany w 10 

miesięcy. 

Odpowiedź:  

Na uzasadniony wniosek wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym termin wykonania 

zamówienia może zostać wydłużony. 

 



Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie że zakres prac związany z: 

„3.1.3 Analizy i wskazania możliwości lub braku możliwości pracy sieci w zamkniętym pierścieniu przez 

rozdzielnię 20-137 pole 2A i 1A na terenie elektrociepłowni Ostrów przy ul. Grunwaldzkiej. 

3.1.4. Opracowania oraz analizy sieci pracującej w zamkniętym pierścieniu lub z koniecznym rozdziałem pod 

kątem obciążeń znamionowych, obciążeń zwarciowych, doboru przekładników prądowych, wpływu istniejącej 

farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW z możliwością jej rozbudowy o kolejne 0,5 MW na pracę zamkniętego 

lub otwartego pierścienia kablowego, analiza możliwości przyłączenia do sieci kolejnych źródeł wytwórczych 

i  określenie możliwej mocy przyłączeniowej dla źródeł.  

3.1.5. Analizy istniejącej infrastruktury sieciowej (rozdzielnice SN w złączach kablowych i stacjach 

transformatorowych) w zakresie możliwości wyposażenia w telemechanikę wraz ze wskazaniem rozwiązań 

technicznych. 

3.1.6. Opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDn z należącymi do niej urządzeniami 

i instalacjami po zamknięciu sieci w pierścień ze szczególnym uwzględnieniem pracy sieci w stanach 

normalnych i awaryjnych.x1” 

ma polegać tylko na analizie i Zamawiający nie oczekuje projektu budowlanego, wykonawczego, ani żadnych 

prac fizycznych dla tego zakresu ? 

Odpowiedź:  

Zakres prac wymienionych w pkt. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 ma polegać na wykonaniu analizy technicznej zagadnień 

w nich zawartych, zakres prac określonych w pkt. 3.1.6 obejmuje wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej OSDn.   

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o sprecyzowanie ilości, jakiej mocy i gdzie należy dostarczyć agregaty w celu realizacji włączeń w stacji 

i w złączu SN. 

Odpowiedź:  

Wyłączenie odbiorców końcowych przyłączonych do złącza SN i stacji transformatorowej SN należy uzgadniać 

indywidualnie z odbiorcami energii elektrycznej na etapie wykonywanie zlecenia przez zleceniobiorcę 

wybranego w drodze postępowania przetargowego, określając jednocześnie czas pracy agregatu 

prądotwórczego oraz moc umowną dobraną dla potrzeb odbiorcy końcowego. 

 

Pytanie nr 9 

Czy wykonawca ma dowolność w wyborze trasy kabla SN?  Czy też konieczne jest stosowanie się do tras 

określonych w PFU? Z uwagi na istniejącą infrastrukturę zaprojektowanie trasy zgodnie z PFU może nie być 

możliwe. 

Odpowiedź: 

Konieczne jest stosowanie się do koncepcji przebiegu linii kablowej SN-15 kV określonej PFU. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o określenie ile należy zastosować rur kanalizacji teletechnicznej i o jakiej średnicy 40 czy 32 mm? Czy  

Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie ilości studni kablowych lub zasobników zapasu? 

Odpowiedź: 

Dobór średnicy rur kanalizacji teletechnicznej oraz ich ilość jest między innymi przedmiotem zamówienia 

i winna być określona w projekcie technicznym. 

 

Pytanie nr 11 

Kto będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? 



Odpowiedź: 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w trakcie realizacji zamówienia ponosi wykonawca, 

natomiast po wykonaniu zamówienia opłaty za umieszczenie linii kablowej SN-15 kV oraz kanalizacji 

teletechnicznej w pasie drogowym ponosi inwestor. 


