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Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 

1. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej warunków 

przyłączeniowych z zakładu energetycznego (Enea). 

 

Odpowiedź: 

 

W projekcie branży elektrycznej na str. 35-36 są warunki przyłączeniowe. 

 

Pytanie 2 

 

2. Zwracamy się z zapytaniem o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu nowej stacji 

transformatorowej nr 10-64 oraz warunków dostosowania jej do nowych warunków 

przyłączeniowych z układem pomiarowym półpośrednim 
 

Odpowiedź: 

 

Projekt rozbudowy stacji transformatorowej jest po stronie ENEA i nie jest przedmiotem 

projektu Oczyszczalni ścieków.  

 

Pytanie 3 

3. Prosimy o określenie mocy aktualnej stacji TRAFO oraz o informację jaką moc będzie miało 

nowe TRAFO. 



Odpowiedź: 

Stacja transformatorowa  jest na majątku ENEA. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat jej 

mocy. Moc przyłączeniowa projektowanej Oczyszczalni ścieków  wynika z projektu.  

Zamawiający nie posiada informacji  czy ENEA będzie zwiększała moc istniejącego 

transformatora.  

 

Pytanie 4 

 

Procedura budowy nowej stacji transformatorowej może potrwać nawet 15 miesięcy ponieważ 

Enea Operator ma (licząc od dnia wpłaty zaliczki przez Inwestora) 11 miesięcy na opracowanie 

dokumentacji oraz 4 miesiące na wykonanie prac. Prosimy jednoznaczną informację czy 

została rozpoczęta procedura i złożony wniosek do ENEA operator o rozbudowę stacji 

transformatorowej nr 10-64, dostosowanie jej do nowych warunków przyłączeniowych oraz 

budowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP z układem pomiarowym półpośrednim. 

 

Odpowiedź: 

 

Na dzień dzisiejszy nie złożono wniosku do ENEA Operator o rozbudowę stacji 

transformatorowej nr 10-64 oraz budowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP.  
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