
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

 

                                      Jaworzno, dn. 02.06.2014 r. 
    

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

nr 83/A/14 pt. „Budowa stacji elektroenergetycznej GSZ 20/6kV szybu Grzegorz 
w Jaworznie”. 

 
W związku z otrzymanymi pismami z pytaniami  dotyczącym treści wymagań ofertowych dla 
przetargu nieograniczonego nr 83/A/14, poniżej cytujemy zadane pytania i udzielamy 
odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 1 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych innego producenta o parametrach 
technicznych nie gorszych niż określone w projekcie? 

 
Zwracamy uwagę na fakt, iż „sztywne" wskazanie w projekcie konkretnych producentów materiałów 
i urządzeń a nie wymaganych parametrów technicznych stawia wytypowanych dostawców  
w pozycjach monopolistów, co w efekcie może prowadzić do zawyżenia cen ofertowych i pozbawia 
nas możliwości skutecznego ich negocjowania. Może to także spowodować sytuację, że 
wskazani w projekcie producenci w sposób pośredni (wykorzystując prawo swobodnego 
kształtowania cen względem różnych oferentów) wpłyną na rozstrzygnięcie przetargu poza 
procedurą Zamawiającego. 
 
Powyższe ma kluczowe znaczenie w szczególności w odniesieniu do urządzeń podstawowych takich 
jak m.in. rozdzielnice średnich napięć, gdyż one mają istotny wpływ na cenę końcową całej oferty. 
 
Uważamy, że brak możliwości dokonania opisanej powyżej zamiany może w istotny sposób utrudnić 
uczciwą konkurencję i spowodować wzrost wartości składanych ofert, co jest niekorzystne dla 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych i zmienia 
wymagania ofertowe w tym zakresie. 
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Pytanie nr 2 
 
W pkt III 13 ust. q) przedstawione są wymagania posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez 
wykazanie przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty 
wykazu wykonanych robót budowlanych i budowlano-montażowych: 
 

1. minimum dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy (modernizacji) stacji energetycznych 
wysokiego/średniego napięcia o wartości minimum 8 000 000.00zI netto każda, 
Za roboty budowlano-elektromontażowe Zamawiający przyjmuje: 
- budowa stacji elektroenergetycznych i/lub rozdzielń wysokiego/średniego napięcia, 
- roboty budowlano-montażowe i/lud elektromontażowe przy rozdzielniach   
  wysokiego/średniego napicia. 
- przebudowa (modernizacja) stacji elektroenergetycznych i/lub rozdzielń  
  wysokiego/średniego napięcia. 
 

2. minimum jedna robota budowlana o wartości minimum 3 000 000.00zI netto, 
Za roboty budowlane Zamawiający przyjmuje: 
- budowa, przebudowa (modernizacja) obiektów budowlanych o kubaturze powyżej 2500 m3, 
 

Wraz z dodatkową informacją: 
Wymaga się, aby sumaryczna wartość robót budowlanych i budowlano-elektromontażowych objętych 
wykazem wynosiła minimum 19 000 000,00zł netto, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do wymagań 
ofertowych 
 
Prosimy zatem o doprecyzowanie: 
 
- czy punktem odniesienia do oceny spełnienia powyższych wymagań będzie sumaryczna wartość 
robót budowlanych i budowlano-elektromontażowych wynosząca minimum 19 000 000,00 zł netto  
z uwzględnieniem warunku przedstawienia minimum jednej roboty budowlanej o wartości minimum  
3 000 000,00 zł netto i minimum dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy (modernizacji) stacji 
energetycznych wysokiego/średniego napięcia o łącznej wartości minimum 16 000 000,00 zł netto co 
daje sumaryczną kwotę minimum 19 000 000,00zł netto? 
- czy też punktem odniesienia do oceny spełnienia powyższych wymagań będzie przedstawienie 
wykazu wykonanych prac zgodnie z pkt III. 13 ust q) ppkt 1 i 2 tj. przedstawienia minimum dwóch robót 
w zakresie budowy lub przebudowy (modernizacji) stacji energetycznych wysokiego/średniego 
napięcia o wartości minimum 8 000 000,00 zł netto każda i minimum jednej roboty budowlanej  
o wartości minimum 3 000 000,00 zł netto a dodatkowa informacja o sumarycznej wartości robót 
budowlanych i budowlano-elektromontażowych wynoszącej minimum 19 000 000,00 zł netto jest tylko 
wynikiem przedstawionego warunku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z pkt III ppkt 13 lit q wymaga: 
1) minimum dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy (modernizacji) stacji  

energetycznych wysokiego/średniego napięcia o wartości minimum 8 000 000,00zł netto 
każda. 
Za roboty budowlano-elektromontażowe Zamawiający przyjmuje : 
- budowa stacji elektroenergetycznych i/lub rozdzielń wysokiego/średniego napięcia, 
- roboty budowlano-montażowe i/lub elektromontażowe przy rozdzielniach 

wysokiego/średniego napięcia,  
- przebudowa (modernizacja) stacji elektroenergetycznych i/lub rozdzielń 

wysokiego/średniego napięcia 
i  
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2) minimum jedną robotę budowlaną o wartości minimum 3 000 000,00zł netto, 

Za  roboty budowlane Zamawiający przyjmuje: 
- budowa, przebudowa (modernizacja) obiektów budowlanych o kubaturze powyżej 2500 m3, 

 
Wymaga się, aby sumaryczna wartość robót budowlanych [pkt.2)] i budowlano-
elektromontażowych [pkt.1)] objętych wykazem wynosiła minimum  19 000 000,00zł netto, - 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu z którego Oferent powinien przedstawić wykaz 
wykonanych robót budowlanych i budowlano-elektromontażowych  
z obecnie określonego w Wymaganiach ofertowych jako „..w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
określonym, jako termin złożenia oferty..." na „...w okresie ostatnich 5 lat przed dniem określonym, jako 
termin złożenia oferty..."? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na urządzenia równoważne o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych i zmienia wymagania 
ofertowe w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnice oraz aparaturę innego typu niż określone w 

projekcie wykonawczym o parametrach spełniających wymagania ofertowe? 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 4 

 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia w całym §11, poprzez zastąpienie 
wyrazu „opóźnienie" w różnych przypadkach, wyrazem „zwłoka" w odpowiednich 
przypadkach. Kary umowne przysługują za „zwłokę" a nie za „opóźnienie" (art. 476 kc w zw. 
z art. 483 § 1 kc). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia w §11 ust. 5 poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia oraz dopisanie ust. 6 o brzmieniu?: 
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5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. Strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty, 

jednak nie więcej niż do 100% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 

ust. 

6. Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty netto określonej  

w § 4 ust. 1. 

  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia w §15 ust, 2 pkt. 5, poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia oraz dopisanie ust 7 o brzmieniu?: 

2. pkt. 5) - jeżeli wobec Wykonawcy zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość bądź 

zostanie złożony przez Wykonawcę wniosek o wszczęcie postępowania 

upadłościowego zgodnie z przepisami właściwymi w jurysdykcji, w ramach której 

znajduje się siedziba Wykonawcy, 

7. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części 

gdy Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, tj. w przypadku: 

1) zwłoki w przystąpieniu do odbioru i w dokonaniu odbioru częściowego/końcowego 

Przedmiotu Umowy, która przekroczy 30 dni, 

2) spowodowanie przez Zamawiającego przerwy/przerw w realizacji Przedmiotu 

Umowy, które łącznie przekroczą 30 dni, 

3) zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

przekraczającej 30 dni. Zwłoka w zapłacie powyżej 14 dni uprawnia Wykonawcę 

do wstrzymania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §17 ust. 3 o brzmieniu?: 

3. Zamawiający oświadcza, że w związku z tym iż Wykonawca posiada status spółki 
publicznej, Zamawiający wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 
informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w związku  
z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych wynikających  
z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz O spółkach 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) oraz rozporządzenia 
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Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r, w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 

 
Ponadto informujemy, iż Zamawiający, zgodnie z pkt IV ppkt. 6  wymagań ofertowych 
dokonał zmiany treści przedmiotowych wymagań oraz zmiany w treści zapytania ofertowego 
opublikowanego na stronie: http://umowy2.tauron-wydobycie.pl – zapytanie ofertowe  
nr 83/A/14 zakładka: Towary/Usługi  lp. 1÷20 . 
 
Stosowna informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej 
www.tauron-wydobycie.pl . 
 
Wymagania ofertowe do przetargu jw. zawierające zmianę oraz wniosek o dopuszczenie do 
aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego są również do pobrania na stronie: 
http://umowy2.tauron-wydobycie.pl 
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