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PREKWALIFIKACJA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO 

Kable elektroenergetyczne SN 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTRZYMANE OD PRODUCENTÓW 
 

PYTANIE 1) 

W związku z faktem, że zakład produkcyjny zlokalizowany jest poza granicami Polski, dokumentacja 

dotycząca Prekwalifikacji Kabli Elektroenergetycznych SN musiała zostać przetłumaczona. Z powodu 

okresu świątecznego i objętość dokumentacji, mogliśmy rozpocząć analizę wymagań dopiero 

z początkiem lutego 2021, a to uniemożliwia zgromadzenie pełnej dokumentacji w pierwotnie 

wskazanym terminie. 

W związku z powyższym, czy możliwe jest przedłużenie terminu składania dokumentacji wymaganej 

na potrzeby procesu prekwalifikacji kabli elektroenergetycznych SN do dnia 30 marca 2021. 

Odpowiedź 1) 

W odpowiedzi na pytania Producentów z dnia 2.02.2021 r. termin składania wniosków został 

przedłużony o miesiąc, tj. do dnia 12 marca 2021 r. Ponieważ prośba nie dotyczy próbek kabli, które 

muszą zostać poddane testom, Zespół Weryfikacyjny przychyla się do wydłużenia okresu, w którym 

można dostarczyć dokumentację do końca tygodnia, w którym przypada dzień 30 marca 2021 r., 

tj. do dnia 2.04.2021 r. godzina 12:00. 

Termin dostarczania próbek kabli w ramach procesu prekwalifikacji kabli średniego napięcia, które 

zostały wskazane w pkt 3 rozdziału II Warunków prekwalifikacji kabli SN nie ulega zmianie. Zgodnie 

z odpowiedzią udzieloną w dniu 2.02.2021 r. dotyczącą przedłużenia terminu składania wniosków, 

próbki kabli będą przyjmowane do dnia 12 marca 2021 r., godzina 12:00. 

 

PYTANIE 2) 

Czy możemy w pierwszym rzędzie dostarczyć  do państwa próbkę kabla NA2XS(F)2Y-J 1x150 RM 

12/20/24 kV o długościach oraz ilościach wskazanych przez państwa dokumentacji celem 

prekwalifikacji tego przekroju kabla, a następnie za jakieś 3-4 miesiące resztę próbek celem dalszej 

prekwalifikacji ?   

Odpowiedź 2) 

Próbki kabli średniego napięcia w ramach prowadzonej prekwalifikacji można składać do dnia 12 marca 

2021 r. W przypadku złożenia próbek kabli po wyznaczonym terminie, Producent chcąc prekwalifikować 

swój Przedmiot Materialny (wyrób), będzie musiał ponownie wystąpić z wnioskiem o  jego 

prekwalifikację zgodnie z Wytycznymi do prekwalifikacji wyrobów, które są dostępne na stronie WWW:  

https://www.operator.enea.pl/operator/info-o-sieci/prekwalifikacja-i-

certyfikacja/03.04.2019/wytyczne-do-prekwalifikacji-wyrobow.pdf?t=1613027807 

https://www.operator.enea.pl/operator/info-o-sieci/prekwalifikacja-i-certyfikacja/03.04.2019/wytyczne-do-prekwalifikacji-wyrobow.pdf?t=1613027807
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