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Bytom, 16.10.2017r.

Uczestnicy
post^powania przetargowego
Dotyczy: postepowania PRZZ/1156.
Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w W^GLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o., § 21 Zamawiaja^cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Opracowanie projektu oraz wykonanie nadqznego ukfadu kompensacji mocy
biernej wsieci 6 kVW^GLOKOKS KRAJ Spoika z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu
o nowe baterie kondensatorow, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ.
Pytanie 1.
Zwracamy si§ o zmian§ zapisu SIWZ p.k.t V/1/1): Posiadania wiedzy i doswiadczenia....
Proponujemy aby zapis brzmiat nastepujapo:
,,Posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy w okresie ostatnich pi§ciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dziatalnoscijest krotszy- wtym okresie, wykonali w zakresie niezbednym do
wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia co najmniej jedno zamowienie polegajqce na
wykonaniu nada.znego ukJadu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV w zaktadach gorniczych na wartosc
minimum 500 000,00 zl kazde".
Obecny zapis w SIWZ, naszym zdaniem jest nieadekwatny do srednich kosztow realizacji takich zamowieri
na rynku oraz ilosci tego typu inwestycji zrealizowanych w ostatnim okresie w zakladach gorniczych.
Ponadto calkowicie nie wspolgra z wysokoscia_ zdolnosci kredytowej okreslonej w drugim zapisie SIWZ
w p.k.t. V/1/4): ,,sytuacji finansowej, to znaczy w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zl".
Odpowiedz
Zamawiajqcy modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmian§ tresci czesci V ust. 1. pkt 1), ktory otrzymuje
brzmienie:
,,posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali w zakresie niezbednym
do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia co najmniej jedno zamowienie polegaj^ce na
wykonaniu nad^znego uklaclu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV zakladow gorniczych, na
wartosc minimum 1 000 000,00 PLN netto."
Pytanie 2.
W pkt VII 3) Zamawiaj^cy oczekuje przedstawienia wyliczeh niezbednej pojemnosci baterii kondensatorow.
Na podstawie jakich danych Oferenci maja^ dokonac doboru baterii kondensatorow? Czy Zamawiaja.cy
udostepni dane z systemu pomiarowego? Jakie to bedq dane i z jakiego okresu czasu? Jakiemu uktadowi
sieci elektroenergetycznej b§da. odpowiadac? Czy przeliczenia rnajq dotyczyc uktadu podstawowego sieci
czy roznych wariantow? W jaki sposob pracowaly wowczas silniki synchroniczne i jaki rezim ich pracy
przyja_c do zaiozeh? Wnioskujemy o przecHuzenie skladania ofert w celu wykonania czasochtonnej analizy
ukladu.
Odpowiedz
Zamawiaja_cy na prosb^ Wykonawcow udostepni dane z uktedow pomiarowych zabudowanych na
przyl^czach w postaci godzinowek z mocy czynnej, biernej i wspotezynnika mocy oraz dane z ktorych
b^dzie wynikat uklad pracy sieci 6kV zakladu w danym okresie, a takze informacje na temat pracy siinikow
synchronicznych.
Pytanie 3.
Jezeli obliczenia mocy baterii wskazq na koniecznosc zastosowania wi^kszej mocy baterii niz mocy
minimalnej podanej w wymaganiach to w jaki sposob Zamawiajqcy dokona oceny ofert skoro jedynym
przyjetym kryteriurn jest 100% cena.

Odpowiedz
Zamawiaj^cy dokona oceny ofert na podstawie kryteriow wskazanych w SIWZ, tj. 100% cena.
Pytanie 4.
Zamawiajqcy zastrzega koniecznosc zastosowania dlawikow do ochrony baterii, dodatkowo nalezy
przewidziec wplyw zabudowy przeksztattnika tyrystorowego do maszyny wycia^gowej szybu Jozef. W celu
przedstawienia korzystnej cenowo i poprawnej techniczne oferty prosimy o podanie jakiego typu maszyny
tyrystorowa. nalezy przewidziec: moc, ilosc pulsow przeksztaltnika, zasilanie z transformatora
3~uzwojeniowego czy dwoch 2-uzwojeniowych oraz mozliwetryby pracy np. 12pu!sowe, Gpulsowe, itd. Czy
Zamawiaja_cy dopuszcza wowczas Zastosowanie innych dtawikow niz 7%?
Odpowiedz
Zamawiaja.cy przewiduje zasilanie maszyny wyci^gowej szybu ,,J6zef" dwoma 3-uzwojeniowymi
transformatorami o mocach 2 MVA z wykorzystaniern mostka 12 puisowego. W ukladzie rezerwowym
Zamawiajqcy planuje zasilanie maszyny w jeden transformator 2MVA z wykorzystaniem mostka
6 puisowego.
Pvtanie 5.
Zamawiaja^cy zastrzega koniecznosc uwzglednienia w obliczeniach wzrost mocy czynnej o okoto 1MW
w sieci o charakterze indukcyjnym. Prosze doprecyzowac jaki przyja^c wspotczynnik mocy tego
dodatkowego obcia_zenia.
Odpowiedz
Do wyliczeri pojemnosci baterii kondensatorow dla dodatkowego obcia.zenia mocq czynna^ indukcyjna,
nalezy przyjqc wspoiczynnik obci^zenia tgfi 0,8.
Pvtanie 6.
Prosimy by Zamawiaja.cy okreslH zakres oczekiwanego remontu pomieszczen pod baterie kondensatorow.
Ma to duze znaczenie przy wycenie tego zakresu prac. Czy Zamawiaj^cy posiada jaka,s dokumentacje
dotyczqca, tych pomieszczen: rzuty pomieszczen, dokumentacj§ konstrukcyjno-budowlanq w celu oceny
wytrzymatosci konstrukcji po zabudowie baterii kondensatorow.
Odpowiedz
Zamawiajqcy modyfikuje czesc III pkt. 2.9) Zalqcznika nr 1 do SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
Remont pomieszczen przeznaczonych do zabudowy baterii kondensatorow. Na podstawie parametrow
temperaturowych wybranego typu kondensatorow oraz typu rozdzielnicy, wybrac odpowiedni sposob
wentylacji pomieszczenia oraz zabudowac w nich czujniki temperatury. W razie potrzeby wykonac
wentylacj§ oraz ogrzewanie pomieszczen dla zapewnienia odpowiedniej temperatury otoczenia wokot
kondensatorow i rozdzielni.
Do zabudowy baterii Zamawiaja_cy przewidzial: dwa pomieszczenia po zdemontowanych kondensatorach,
znajdujqce si^ na nizszej kondygnacji, bezposrednio pod rozdzielnia^ 6kV przy szybach „Jozef ,,Bolesiaw"
z istniejqcyrni przepustami kablowymi do kanatow kablowych rozdzielni 6kV lub/i cze_sc pomieszczenia po
starej rozdzielni 6kV, przyleglego do pomieszczen rozdzielni 6kV przy szybach Jozef, ..Bolestaw",
z ktorych nalezy wykonac przepusty kabiowe do kanalu kablowego rozdzielni 6kV.
Dla pomieszczen po kondensatorach w zakresie remontu nalezy wykonac niezbedne prace w celu
zabudowy urza,dzeh ukladu kompensacji, tj.: zdemontowac stare, zbedne konstrukcje po bateriach
kondensatorow. Wyczyscic i odmaiowac sciany i sufity, zabudowac uktad wentylacji, zabudowac niezbedne
przegrody oddzielajqce poszczegoine strefy uktadu kompensacji.
Dla pomieszczenia po bylej rozdzielni w zakresie remontu nalezy wykonac niezbedne prace w celu
zabudowy urzajdzen ukladu kompensacji, tj.: wydzielic za pomoca. scianki z drzwiami cz^sc pomieszczenia
dla uktedu kompensacji, zdemontowac konstrukcje po polach rozdzieiczych i aparaturze rozdzielczej,
wyremontowac obrobke stolarsk^ okien i drzwi, uzupefnic ubytki tynku, wyczyscic, wymyc i pomalowac
sciany i sufit, zabudowac uklad wentylacji, zabudowac niezbedne przegrody oddzielaj^ce poszczegolne
strefy ukladu kompensacji. Nalezy rowniez zweryfikowac obciqzalnosc stropu dla nowych urzqdzeh, przy
czym Zamawiaja.cy nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej dla pomieszczen.

Pytanie 7.
Czy Zamawiaj^cy zakfada koniecznosc uzyskania Pozwolenia na budow§ zwiqzanego z remontem
pomieszczeh i zabudowa. baterii kondensatorow?
Odpowiedz
W ramach remontu Zamawiajqcy nie przewiduje zmian konstrukcyjnych oraz zmiany sposobu uzytkowania
opisanych wczesniej pomieszczeh i nie przewiduje konicznosci wystqpienia o pozwolenie na budowe.
Zamawiaj^cy dysponuje rzutami pomieszczeh; zostanq one udostepnione na prosbe Wykonawcow.
Pytanie 8.
Jakiej klasy majq bye zabudowane analizatory parametrow sieci i jakie maJ3 miec funkcje?
Odpowiedz
Zamawiaj^cy nie wymaga, by analizatory s^uzyiy do rozliczeri z dystrybutorem energii elektrycznej.
Pytanie 9.
Czy identyfikacja poiozenia ^cznikow ma sie odbywac 1-bitowo czy 2-bitowo?
Odpowiedz
Zamawiaj^cy dopuszcza, by identyfikacja odbywafa si§ 1-bitowo.
Pytanie 10.
Jak nalezy rozumiec stwierdzenie: "Zabudowe nowych szaf w wykonaniu katalogowym wybranego
producenta". Czy Zamawiaja.cy rozumie przez to koniecznosc zastosowania znanej na rynku rozdzielnicy
SN, na bazie ktorej zostanie skonfigurowana rozdzielnica manewrowa baterii kondensatorow".
Odpowiedz
Uzywajqc sformufowania "Zabudowe nowych szaf w wykonaniu katalogowym wybranego producenta"
Zamawiajqcy oczekuje dostarczenia i zabudowy szaf rozdzielczych beda_cych w ciajglej produkcji wg.
okresionych w katalogu typoszeregow.
Pytanie 11.
Czy w celu ztozenia korzystnej oferty cenowej zamawiaja_cy dopuszcza zastosowanie w polach
odplywowych stycznikowych do poszczegolnych czlonow baterii zabezpieczenia pr^dowego
wspoJpracuja^cego z cewkami Rogowskiego zamiast klasycznego rozwia_zania z przekladnikami
prqdowymi?
Odpowiedz
Zamawiaja_cy podtrzymuje wymaganie wskazane w SIWZ i nie dopuszcza zastosowania cewek
Rogowskiego.
Pytanie 12.
Zgodnie zat^cznikiem nr 1 do SIWZ pkt IV.6.2.C i d wynika, ze baterie kondensatorow powinny bye
zabudowane w szafach. Czy zamawiajqcy dopuszcza zabudowe wolnostojqca^ baterii kondensatorow?
Odpowiedz
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie baterii wolnostojqcych oraz baterii szafowych.
Zamawiajcjcy modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmiane tresci Zatqcznika nr 1 do SIWZ:
1. pkt IV.6. 2) c), ktory otrzymuje brzmienie:
,,zabudowe nowych regulowanych baterii kondensatorow w wykonaniu szafowym bqdz
wolnostojqcym, tak aby zapewnic nadqzn^ kompensacj$. Baterie musz^ posiadac
odpowiednio dobrane dtawiki rezonansowe dla kazdego stopnia baterii wraz z systemem
zabezpieczeh (miedzy innymi elektroenergetycznych) gwarantujacym niedopuszczenie do
wystqpienia zjawisk rezonansowych. Baterie kondensatorow musza^ posiadac cechy
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i parametry techniczne oraz bye wyposazone miedzy innymi w urzqdzenia wskazane
w Tabeli nr 2 - wyposazenie, cechy i parametry techniczne dla baterii kondensatorow."
Tresc tabeli nr 2 w Zatqczniku nr 1 do SIWZ pkt IV.6. 2) c) nie ulega zmianie,
2.

pkt IV.6. 2) d), ktory otrzymuje brzmienie:
,,zabudowe ukJadu pomiaru temperatury i podtqczenie go do systemu archiwizacji
i wizualizacji parametrow pracy. Czujniki pomiaru temperatury nalezy zabudowac: wewnqtrz
pomieszczenia baterii kondensatorow i nazewnzjtrz budynku, zapewniajqc ochrone przed
zafatszowaniem pomiarow przez bezposredni wpJyw czynnikow atmosferycznych (np.
bezposrednie nasJonecznienie, wiatr, itp.) oraz tak, by byt mozliwy pomiar temperatury
kazdego kondensatora i dtawikow. Mierzone temperatury powinny bye wyswietlane
w programie synoptycznym; ponadto uktad powinien zapewniac alarmowe oznaczenie
(rowniez dzwiekowe) przekroczenia zadanych progow temperatur."

Pytanie 13.
Czy zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie do budowy baterii kondensatorow urzqdzeii producentow
innych niz europejskich?
Odpowiedz
Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza zastosowanie do budowy baterii kondensatorow urza.dzeii producentow
innych niz europejskich.
Pytanie 14.
Prosimy o przesuniecie terminu skfadania ofert z 13.10.2017r. minimum o 14 dni. Zakres techniczny oferty
jest duzy dlatego 10 dni roboczych to zbyt krotki termin na dokladnq analize oraz przygotowanie rzetelnej
i najkorzystniejszej dla potrzeb Zamawiaja^cego oferty.
Odpowiedz.
Zamawiajqcy przesuna.1 termin ztozenia i otwarcia ofert poprzez modyfikacj§ w dniu 10.10.2017r.
Pytanie 15.
Zwracamy si^ z prosb^ o zgode oraz wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokainej na obiekcie
b^da,cym przedmiotem postepowania.
Odpowiedz.
Zarnawiaja.cy informuje, ze sposob dokonania ogledzin miejsca wykonania przedmiotu zamowienia zostai
okreslony w czesci XIII Zalqcznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 16.
W czesci V pkt. 1 SIWZ Zamawiaja.cy opisuje warunki jakimi ma sie wykazac Wykonawca w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej, wymagaj^c wykonania co najmniej dwoch zamowieii polegaj^cych
na wykonaniu nad^znego ukladu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV zakladow gorniczych, na wartosc
minimum 1.000.000,00 zl netto kazde.
Z uwagi na to iz w minionych latach podobne zadania inwestycyjne w zakladach gorniczych nie byty
realizowane w wiekszej iiosci, liczba oferentow mog^cych wykazac si$ doswiadczenlem w zakresie
wymaganym przez Zamawiaja.cego jest bardzo ograniczona, co uniemozliwia Zamawiaja.cemu wybor
najkorzystniejszej oferty. Wzwia_zku z powyzszym zwracamy si^ z prosba o zmian^ zapisu pkt. 1 ppkt. 1)
czesci V SIWZ w sposob umozliwiaja,cy zlozenie ofert wiekszej iiosci wykonawcow, tj. poprzez okreslenie
wymogu potwierdzenia wykonania ukiadow kompensacji mocy biernej w sieci 6kV o ^qcznej wartosci
2.000.000,00 zt netto, w tym jednej na wykonanie nada.znego uktadu kompensacji mocy biernej w sieci
6kVo wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt netto w zaktadach gorniczych.
Odpowiedz.
Zamawiaja.cy odpowiedzial w pytaniu 1, modyfikuja_c cz§sc V punkt 1.1) SIWZ.

Pytanie 17.
Czy z uwagi na lokalizacje baterii w osobnych obszernych pomieszczeniach istnieje mozliwosc
zastosowania ukladu kompensacji bez szaf na regalach, uktady wygrodzone?
Odpowiedz.
Zamawiajqcy udzielil odpowiedzi w pytaniu 12.
Pytanie 18.
Czesc V pkt. 1 SIWZ: warunek ,,posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy w okresie ostatnich pieciu
lat przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dziaialnosci jest krotszy - w tym czasie, wykonali
w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunkow wiedzy i doswiadczenia co najmniej dwa
zamowienia polegajqce na wykonaniu nada_znego ukladu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV zakfadow
gorniczych, na wartosc minimum 1.000.000,00 zt netto kazde.
Biora_c pod uwage, ze w poprzednich latach podobne zadania o podobnym zakresie nie byiy realizowane
w wiekszej ilosci wzakladach gorniczych, liczba oferentow, ktora moglaby wykazac sie wymaganym przez
Zamawiaj^cego doswiadczeniem jest bardzo ograniczona, co uniemozliwia Zamawiajqcemu wybor
najkorzystniejszej oferty. W zwiqzku z powyzszym zwracamy si§ z prosba o zmian§ zapisu pkt. 1 ppkt. 1)
czesci V SIWZ umozliwiajqc w ten sposob zlozenie ofert wiekszej ilosci wykonawcow, tj. poprzez
okresienie wymogu potwierdzenia wykonania ukladow kompensacji mocy biernej w sieci 6kV o ta^cznej
wartosci 2.000.000,00 zl netto, w tym jednej na wykonanie nadaznego uWadu kompensacji mocy biernej
w sieci 6kV o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt netto w zakladach gorniczych.
Odpowiedz.
Zamawiajqcy odpowiedzial w pytaniu 1, modyfikuj^c czesc V punkt 1.1) SIWZ.
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