
         Uniejów, 13.11.2020r 

 

Ustalenia z negocjacji z dnia 13.11.2020r w zakresie rozwiązań technicznych oraz zaproszenie do 

złożenia ofert końcowych 

 

W związku z przeprowadzonymi negocjacjami w dniu 13.11.2020 doprecyzowano następujące 

rozwiązania techniczne i organizacyjne, które należy przyjąć dla stworzenia oferty ostatecznej: 

Rozdzielnica SN w budynku EC Uniejów 

- Rozbudowę rozdzielni należy przeprowadzić w istniejącym standardzie o dodatkowe pole liniowe 

firmy Schneider Electric. 

- Praca w godzinach nocnych 22:00-6:00 w dzień powszedni, przewidziany czas 8h w uzgodnionym 7 

dni wcześniej terminie 

- Zasilanie agregatami prądotwórczymi o łącznej mocy co najmniej 400kVA w celu zapewnienia 

ciągłości zasilania 

 

Stacja transformatorowa SN/nN przy blokach mieszkalnych 

- Zastosować budynek stacji w technologii żelbetonowej z elewacją oraz komorą transformatora na co 

najmniej 1000kVA  

- Stosować wyposażenie stacji ZPUE Włoszczowa bądź Schneider Electric  

- 3 pola liniowe wyposażyć w napędy silnikowe,  

- 1 pole transformatorowe wyposażyć w wyłącznik bądź rozłącznik i bezpieczniki 

- Pole dopływowe w rozdzielni nN wyposażyć w rozłącznik min 1600A oraz pomiar półpośredni 

bilansujący z licznikiem Landis&Gyr z RS485  

- Zastosować rozdzielnicę nN  z min. 14 polami odpływowymi( szkielet z szynami) 

- Rozdzielnicę nN wyposażyć w 10 pól odpływowych min. 400A 

- Wyposażyć stację w transformator co najmniej 1000kVA 

 

Linia kablowa SN 15kV 

- Zastosować kabel co najmniej 3 x XRUHAKXS 1x240/50 

- Zaleca się wszędzie gdzie będzie to możliwe prowadzenie prac metodą rozkopową, 

- Wybudować kanalizację optotelekomunikacyjna ze światłowodem min. 12J( konieczne uzgodnienie 

na etapie projektu), pomiędzy EC Uniejów a nowobudowaną stacją transformatorową 

- Należy prowadzić ciągłą dokumentacją fotograficzną, która będzie stanowić element dokumentacji 

odbiorowej 



Termin składania ofert końcowych 

 

Oferty końcowe należy składać w terminie do 18.11.2020r godz. 14:00: 

Otwarcie ofert przewidziano od godz. 14:20 w dn. 18.11.2020r. W związku z panującą pandemią 

otwarcie ofert nastąpi komisyjnie bez udziału oferentów. Zamawiający nakręci film dokumentujący 

otwarcie ofert 

 

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19 od 12 października 2020 r. Urząd 

Miasta w Uniejowie pracuje w systemie „jednego okienka”,  oferty w przetargu „Budowa przyłącza 

kablowego SN wraz ze stacją transformatorową do nowobudowanych obiektów mieszkalnych w 

formule zaprojektuj i wybuduj” składane osobiście prosimy złożyć w sposób następujący: należy 

zadzwonić do biura podawczego korzystając z telefonu znajdującego się w głównym wejściu do 

budynku urzędu bądź skontaktować się pod numerem telefonu 63 288 97 44/40 wówczas pracownik 

biura podawczego odbierze od Państwa dokumenty i dokona pokwitowania odbioru.  

 


