
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Lokalizacja : Gospodarstwo Rolne Kopaszewo. 

Zadanie: modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej Gospodarstwa Rolnego w Kopaszewie . 

 

Formuła wykonania zadania : „zaprojektuj i wybuduj”. 

Formuła rozliczenia finansowego : płatność ryczałtowa. 

 

Opis ogólny przedmiotu zadania : 

1. Gospodarstwo jako całość jest zasilane jest  z dwóch stacji transformatorowych ( jedna stacja 

z taryfą C22 , druga stacja z taryfą B21 ). 

2. Z przyłącza C22 jest zasilane większość obwodów-odbiorów gospodarstwa. 

Z przyłącza B21 jest zasilana budynek suszarni zboża oraz szklarni hodowli roślin. 

3. Ogólna koncepcja :  

przenieść obwody z przyłącza C22 do B21 + zmodernizować sieć wewnętrzną główną 

gospodarstwa, dociążając przyłącze B21 ( obecny transformator ma moc 250 kVA) 

4. Cel modernizacji : do podwyższonej wartości obciążenia w przyłączu B21 przygotować 

osobną linię przyłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kWp. 

5. Montaż samej instalacji fotowoltaicznej nie jest przedmiotem tego postępowania.  

Szczegóły stanu obecnego przyłącza C22 : 

1. Zasilanie rozdzielnicy głównej przyłącza jest z trafostacji nasłupowej wł. Enea nr 05-0737. 

2. Rozdzielnica jest starego typu żeliwna model „lata 70” po modernizacji w 2018. 

3. Obwody z tej rozdzielnicy są rozprowadzone zarówno nasłupową linią napowietrzną 

oraz linią na budynku oraz podziemną. 

Szczegóły stanu obecnego przyłącza B21 : 

1. Trafostacja oraz rozdzielnia są typu konsumentowego i obecnie zasila budynek suszarni zboża 

oraz szklarnię Zakładu Hodowli Roślin w innym rejonie , poza tym gospodarstwem.  

2. Trafostacja jest usytuowana na słupie podwójnym dwunożnym końcowym. Trafostacja była 

modernizowana w 2017 roku. 

Szczegóły koncepcji modernizacji : 

1. Przyłącze RG2 z taryfą B21.  

Obecną rozdzielnię rozbudować / wymienić na większą tak aby zasilała obwody : 

 Obecny stan  : suszarnia, szklarnia ZHR. 

 Po modernizacji  :  

-- suszarnia  

-- szklarnia ZHR 

-- zasilanie rozdzielni przełączenia 

-- zasilanie baterii kompensacji  ( samo zasilanie ale bez montażu baterii ) ,  

-- nowa linia dla przyłącza instalacji fotowoltaicznej 50 kWp, 2 nowe przyłącza rezerwowe .  

-- rezerwa 2 x 

-- skorygowane przyłączenie miejsca układu pomiarowego w uzgodnieniu z Enea Operator 



 

 

 

 

 

2. Nowa rozdzielnia przełączenia. 

Rozdzielnia jest zasilana nową linią ziemną od przyłącza B21 i zasila obwody dotychczas 

zasilane od trafostacji C22. Kładzenie tej linii jako kabel w rurze typu „peszel” będzie 

wymagało zarówno wykopów jak i przecisków pod kostką brukową oraz pracy na wysokości 

na słupach energetycznych.  

Rozdzielnia przełączenia ma zawierać : 

-- wyłącznik główny rozdzielni  

-- zasilanie starej obory 

-- zasilanie jałownika 

-- zasilanie nowej obory 

-- zasilanie podwórze , oświetlenie 

-- rezerwa 2 x 

3. Nowa rozdzielnia „przyłącze dla paneli” ( bez montażu paneli fotowoltaicznych ). Nowa 

naziemna rozdzielnia będzie stanowić miejsce przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznej.  

Położenie tej linii jako kabel w rurze typu „peszel” będzie wymagało zarówno wykopów jak i 

przecisków pod kostką brukową .  

4. Rozdzielnię RG1 z taryfą C22 pozostawić w stanie bez odbiorów nie ingerując w linię licznik-

trafostacja C22 , które pozostają własnością Enea Operator.  

 

Oczekiwania wobec Wykonawcy : 

1. Wiedza i doświadczenia w pracach energetycznych o zróżnicowanym charakterze wykonania. 

2. Uprawnienia projektowe energetyczne. 

3. Uprawnienia SEP pracowników dla zakresu Nn oraz Sn. 

4. Uwzględnienie w wykonywanych pracach wskazania, warunki wynikająca ze szczegółów  

decyzji OSD o wzroście mocy na trafostacji B21. 

5. Krótki termin realizacji. 

6. Dobre relacje z OSD w zakresie uzgodnień rozwiązań projektowych aby czas wykonania 

inwestycji nie był z tego powodu wydłużany. 

7. Nie zaleganie z płatnościami wobec ZUS i US – przedstawić zaświadczenia aktualne. 

8. Przedstawienie kosztorysu roboczego do oferty z wyraźnym określeniem kosztów jako 2 

grupy zadaniowe : 

- linia zasilania dla paneli foto 
- wszystkie pozostałe prace wynikające z SIWZ 

       9.  Geodezyjna obsługa powykonawcza po stronie wykonawcy. 
 

 

 

 

 


