
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

 

Jaworzno, dn. 02.06.2014 r. 
 
 
 

ZMIANA 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”. 

 
 

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje zmiany treści 
Wymagań Ofertowych poprzez dodanie zapisów jn.”. 
 
 
1. W pkt. II ppkt 13 Wymagań ofertowych Zamawiający dopisał lit) jn.  : 
 

w) w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych dokument 

potwierdzony przez jednostkę, która zatwierdziła projekt budowlany i udzieliła 

pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Zamawiającemu, że zastosowane 

materiały i/lub urządzenia nie wprowadzają istotnych zmian w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym pn. „Nr P/2778 - Projekt budowlany – Budowa stacji elektroenergetycznej 

20/6kV GSZ szyb „Grzegorz" i pozwolenia na roboty budowlane, 

x) w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych ich tabelaryczne 

zestawienie zawierające następujące informacje: 

- nr. projektu Zamawiającego w którym zastosowano materiały i urządzenia 
równoważne, 
- rodzaj/typ materiału/urządzenia wg projektu Zamawiającego, 
- rodzaj/typ materiału/urządzenia równoważnego, 
oraz komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie 
równoważności oferowanych materiałów i/lub urządzeń. 

y) w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych w projekcie Nr 

P/2788b – pn. ”Projekt wykonawczy - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii 

elektrycznej na zasilaniu 20 kV SE „Grzegorz”, dokument potwierdzony przez TAURON 

Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Będzin w zakresie zgodności z obowiązującą 

Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. 

z) w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych w projekcie Nr 

P/2787a – pn. ”System EMAC”, dokument potwierdzony przez TAURON Polska Energia 
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S.A. – Centrum Usług Wspólnych IT, że zastosowane materiały i/lub urządzenia 

spełniają wymagania Centrum Usług Wspólnych IT, 

aa) oświadczenie, że Oferent w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń 

równoważnych, na własny koszt i ryzyko dokona aktualizacji dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego i projektów  wykonawczych) zawierającej materiały i/lub 

urządzenia wraz z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w Załączniku nr 

1 do wymagań ofertowych pkt. II Wymagania techniczne. Projekty te zostaną wykonane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

bb) oświadczenie, że Oferent w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń 

równoważnych dla zapewnienia współpracy z już  istniejącą infrastrukturą Systemu 

EMAC w ZG Sobieski wykona na własny koszt doposażenie w niezbędne urządzenia 

jeżeli zajdzie taka konieczność. 

   
2. W pkt. I Załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych Zamawiający dopisał: 

 
W przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych Oferent wykonuje 
roboty budowlane według poszczególnych projektów wykonawczych wykonanych we 
własnym zakresie. Dla właściwego nadzoru prac Oferent przedłoży Zamawiającemu 
poszczególne projekty na minimum 30 dni przed ich realizacją. Opracowane projekty 
przed realizacją podlegają zatwierdzeniu przez KRZG ZG Sobieski. 
 

3. W pkt. I Załącznika nr 2 do Wymagań ofertowych Zamawiający dopisał pkt. jn: 
 

20.5 Dokument potwierdzony przez jednostkę, która zatwierdziła projekt budowlany  

i udzieliła pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Zamawiającemu, że 

zastosowane materiały i/lub urządzenia nie wprowadzają istotnych zmian  

w zatwierdzonym projekcie budowlanym pn. „Nr P/2778 - Projekt budowlany – Budowa 

stacji elektroenergetycznej 20/6kV GSZ szyb „Grzegorz" i pozwolenia na roboty 

budowlane, 

(dotyczy w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych). 
 
zał. nr ….. 

 
20.6  Tabelaryczne zestawienie zawierające następujące informacje: 

- nr. projektu Zamawiającego w którym zastosowano materiały i/lub urządzenia 
równoważne, 
- rodzaj/typ materiału/urządzenia wg projektu Zamawiającego, 
- rodzaj/typ materiału/urządzenia równoważnego, 
oraz komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie 
równoważności oferowanych materiałów i/lub urządzeń. 
(dotyczy w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych). 

 
zał. nr ….. 

 
20.7 Dokument potwierdzony przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Będzin  

w zakresie zgodności z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. w przypadku zastosowania materiałów i/lub 

urządzeń równoważnych w projekcie w projekcie Nr P/2788b – pn. ”Projekt 
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wykonawczy - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na zasilaniu 20 kV 

SE „Grzegorz”. 

 
zał. nr ….. 

 
20.8 Dokument potwierdzony przez TAURON Polska Energia S.A. – Centrum Usług 

Wspólnych IT, że zastosowane materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania 

Centrum Usług Wspólnych IT, w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń 

równoważnych w projekcie Nr P/2787a – pn. ”System EMAC”, 

zał. nr ….. 
 

 
21. Oświadczamy, że w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń 

równoważnych, na własny koszt i ryzyko dokona aktualizacji dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego i projektów  wykonawczych) zawierającej materiały i/lub 
urządzenia wraz z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w Załączniku 
nr 1 do wymagań ofertowych pkt. II Wymagania techniczne. Projekty te zostaną 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
zał. nr ….. 
 

22. Oświadczamy, że w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń 
równoważnych dla zapewnienia współpracy z już istniejącą infrastrukturą Systemu 
EMAC w ZG Sobieski wykona na własny koszt doposażenie w niezbędne urządzenia 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
zał. nr ….. 
 
 

4. W pkt. I Załącznika nr 1 do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do wymagań 
ofertowych Zamawiający dopisał w pkt I ppkt 2 ÷ 22 jn.: 
 

„…Projekt wykonany przez Wykonawcę1” 
 
5. W załączniku nr 6 do projektu umowy stanowiącej zał. nr 5 do wymagań ofertowych 

poprzez dodanie w tabeli lp. 1÷ 20 zapisu jn.: 
 
„…Projekt wykonany przez Wykonawcę1” 
 
6. Zamawiający dokonał jednocześnie 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 poprzez dodanie zapisu jn.: 
 

„…Projekt wykonany przez Wykonawcę1” 
 
 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych nie ulegają zmianie. 
 

                                                
1
 Dotyczy w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń równoważnych zgłoszonych w etapie ofertowania przez 

Oferenta 

http://umowy2.tauron-wydobycie.pl/
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Powyższa zmiana w treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu składania 
ofert. 
 
Wymagania  ofertowe zawierające stosowną zmianę ( w wersji PDF)  oraz formularz wniosku 
o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego (w wersji 
WORD) są dostępne na stronie: http://umowy2.tauron-wydobycie.pl – zapytanie ofertowe na 
83/A/14 – zakładka odpowiedzi oraz na stronie:  www.tauron-wydobycie.pl   
 

 
 

http://umowy2.tauron-wydobycie.pl/
http://www.tauron-wydobycie.pl/

