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ZAMAWIAJĄCY: 
Polenergia eMobility sp. z 
o.o.  
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.08.2022 

"Realizacja projektu stacji ładowania" 
Numer postępowania: PEM_RF_OP_ 0012 

1. Pytanie: Czy Zamawiający posiada do terenów na których projektowane są stacje i linie kablowe tytuł 
prawny czy też konieczne jest pozyskanie zewnętrznych zgód/decyzji administracyjnych lub 
właścicielskich? 
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada do terenów na których projektowane są stacje i linie kablowe tytuł 
prawny. Ponadto Zamawiający informuje, że Uzgodnienie projektu z Właścicielem terenu/Partnerem 
jest po stronie Zamawiającego. 
 

2. Pytanie: Prosimy o wskazanie w przypadku lokalizacji w Wolborzu miejsca przyłączenia dla linii SN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia lokalizację miejsca przyłączenia dla linii SN 9 Załącznik nr – 1 
do „Pytania i odpowiedzi” dla postępowania: PEM_RF_OP_ 0012. 
 

3. Pytanie: Czy w przypadku lokalizacji w Wolborzu w zakresie opracowania jest sporządzenie projektu 
wykonawczego i jego uzgodnienie w PGE dla: stacji transformatorowej wraz z układem 
pomiarowym/zabezpieczeń oraz przyłączem SN? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku lokalizacji w Wolborzu w zakresie opracowania 
jest sporządzenie projektu wykonawczego i jego uzgodnienie w PGE dla: stacji transformatorowej wraz 
z układem pomiarowym/zabezpieczeń oraz przyłączem SN. Ponadto w zakresie realizacji projektu jest 
wymagane, aby projekt został zrealizowany zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego i prawa 
energetycznego.   
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - miejsce przyłączenia dla linii SN (Numer postępowania: PEM_RF_OP_ 0012) 
 
 

 
 
 



 

 

 

Polenergia eMobility Sp. z o.o.  
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

 
Tel.: +48 22 522 39 00 
Faks: +48 22 395 5609 

 
KRS: 0000407702 
NIP: 107-00-21-539 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 65 000 zł, wpłacony w całości 

 

Załącznik nr 1 
Miejsce przyłączenia dla linii SN (Numer postępowania: PEM_RF_OP_ 0012) 
 

 

Miejsce przyłączenia  


