
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych  

 
 

                                      Jaworzno, dn. 09.10.2014 r. 
    

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
nr 166/A/14 pt. „Modernizacja układu zasilania elektrycznego w TAURON 
Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski – rejon Sobieski”. 

 
W związku z otrzymanymi pismami dotyczącymi przetargu nieograniczonego nr 166/A/14, 
poniżej cytujemy propozycje zmian i zadane pytania oraz udzielamy odpowiedzi 
Zamawiającego. 

 
 

Zapytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do 
postępowania jak w temacie. 

 
1) §2 ust.10 – wnosimy o zmianę zapisu na: 
     W przypadku zatrudnienia podwykonawców rozliczenie z wykonawcą nastąpi po  

   przedstawieniu rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą. Dotyczy zobowiązań  
   wymagalnych w stosunku do podwykonawców na moment wystawienia faktury przez       
   …nazwa wykonawcy… do TAURON S.A. oraz dotyczy podwykonawców  
   zaakceptowanych przez TAURON S.A. 

 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
2) §4 ust.11 – wnosimy o zmianę zapisu na: 
    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów  

  Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. Zgłoszenie w tym przypadku musi  
  być skuteczne przed upływem okresu gwarancji. 

 
    Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
3) §4 ust.14 – wnosimy o zmianę zapisu na: 

   Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego  
   z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.   
   W przypadku gdy usunięcie nie będzie możliwe w terminie 7 dni z przyczyn niezależnych  
   od Wykonawcy – wada/usterka zostanie usunięta w terminie obustronnie uzgodnionym. 
 

     Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
4) §5 ust.1.1 – wnosimy o zmianę zapisu na: 
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     W przypadku zwłoki  w  terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości  0,2%  kwoty  

   wynagrodzenia ryczałtowego netto należnej Wykonawcy na podstawie §2 ust.1 Umowy, za  
   każdy dzień zwłoki. 

 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
5) §5 ust.1.2 – wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. 
 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 

 
6) §5 ust.1.3 – wnosimy o zmianę zapisu na: 
     W przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi       

   - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto należnej Wykonawcy na  
   podstawie §2 ust. 1  Umowy – za każdy dzień zwłoki. 

 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
7) §5 ust.2 – wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce (tożsame do  

                 praw  Zamawiającego określonych w §5 ust.1.5) : 
       …. Dotyczy również rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 
 
       Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
8) §5 ust.5 – wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Zapis jest niezrozumiały bądź mylny. 
 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
9) §5 ust.6 – wnosimy o usunięcie zapisu w całości.  
 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 

10) §7 ust.5 – wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce: 
     …. W tym przypadku Zamawiający pokryje koszty realizacji przedmiotu umowy w części  

   dotychczas zrealizowanej. 
 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 

11) §9 – wnosimy o dopisanie ustępu 2 :   
    Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości  

  informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnieniem przez ….nazwa  
  wykonawcy…. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca  
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,  
  poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie  
  informacji bieżącej i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych  
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33,  
  poz. 259). 

 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 

12) §16 ust.1 - wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce: 
     ... Nie dotyczy należności przeterminowanych. 
 
     Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
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Zapytanie nr 2 

W oparciu o zapisy wymagań ofertowych do przetargu „Modernizacja układu zasilania 
elektrycznego w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski – rejon Sobieski” 
prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie następujących kwestii : 

 
1) I Etap pkt. 1 : 

a) konieczność zastosowania w stacji kontenerowej odłącznika z uziemnikiem przed 
transformatorem 6/04kV; 

b) zakresu określenia instalacje 400V w systemie TN-C-S; 
 odnośnie wymagań dla urządzenia/urządzeń Bender (określenie typu); 
 odnośnie wykonania instalacji oświetlenia wewnętrznego/zewnętrznego kontenera; 
 stosowania kabli 5 żyłowych na odpływach do rozdzielnic Stacji Ratownictwa, 

Stacji Pompy Ciepła, itp. 
c) zakresu instalacji 400V między projektowana rozdzielnicą, a istniejącą rozdzielnicą  

w Stacji Ratownictwa i Lampiarni: 
 ilość i długość kabli; 
 prąd obciążenia, moc (przekrój); 
 ilość żył (4,5) i rodzaj materiału (Al, Cu). 

d) stan techniczny i możliwość wykorzystania istniejącego uziemienia punktów zerowych 
transformatorów SN/nN Stacji Ratownictwa na uziemienie punktu zerowego 
projektowanego transformatora. 

 
Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
W zakresie ppkt. d) : Projektowana stacja kontenerowa jest oddzielnym obiektem  
w stosunku do istniejących obiektów. 
Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami  
z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań 
ofertowych.  
 

2) I Etap pkt. 2 :  
a) określenie obciążenia, długości linii kablowych projektowanego zasilania Stacji Pompy 

Ciepła; 
b) sposobu zakończenia/wpięcia do rozdzielnicy; 
c) wykonania układu SZR; 
d) parametrów układu SZR (prąd znamionowy). 

 
Odpowiedź :   
ad a) przewidywane obciążenie urządzeń w Stacji Pomp Ciepła nie większe niż 400kW;  

na wizji lokalnej przedstawiono miejsce stacji pomp ciepła i proponowaną przez 
Zamawiającego lokalizację projektowanej stacji kontenerowej; lokalizacja stacji 
kontenerowej może ulec zmianie wg propozycji projektanta, 

ad b) podłączenie do zacisków zasilających w przyłączu (rozdzielnicy) w Stacji Pomp 
Ciepła,  

ad c) i ad d) układ SZR projektowany jest do zabudowy w rozdzielnicy Stacji Pomp Ciepła,   
            nie dotyczy w tym zakresie przedmiotu zamówienia. 

                  
              Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami  

     z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań  
     ofertowych.         

 
3) I Etap pkt. 3 :  

a) załączenia kopii mapy terenu objętego zadaniem z zaznaczeniem lokalizacji 
istniejących obiektów budowlanych (budynków, kanałów kablowych, itp.)  
i projektowanych w tym stacji transformatorowej i tras kablowych; 

b) zapewnienie, że we wskazanej lokalizacji będzie możliwe posadowienie objętych 
zadaniem obiektów;



 
 
 
 
  
 
 

 

c) zapewnienie koniecznego przedłużenia terminu realizacji zadania w przypadku 
ewentualnych przeszkód w lokalizacji obiektów. 

            
Odpowiedź :   
ad a) zgodnie z pkt. I. Wymagania techniczne.  I Etap I ppkt 7. Załącznika nr 1 do     

  wymagań ofertowych, Wykonawca ma zapewnić aktualne mapy geodezyjne 
  (do celów projektowych), a także wszelkie inne materiały niezbędne do sporządzenia    
  dokumentacji projektowej, 

ad b) Zamawiający na wizji lokalnej zaproponował lokalizację projektowanej stacji  
  kontenerowej; lokalizacja stacji kontenerowej może ulec zmianie wg propozycji  
  projektanta, 

ad c) Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
                  
              Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami  

       z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań  
       ofertowych.                    

 
4) I Etap pkt. 4 :  

a) potwierdzenie dobrego stanu technicznego i możliwość wykorzystania istniejących 
izolatorów wsporczych i przepustowych; 

b) konieczność zastosowania ograniczników przepięć na odpływie w polu rozdzielni  
6kV R-1„S” 

c) określenie protokołu transmisji danych do systemu EMAC. 
 

Odpowiedź :   
ad a) na wizji lokalnej Zamawiający wyraził zgodę na możliwość wykorzystania tylko 

istniejących izolatorów przepustowych; warunkiem wykorzystania ich jest nie uszkodzenie  
przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót, 

ad b) decyzja należy do projektanta, 
ad c) protokołem transmisji danych do systemu EMAC jest ModBus TCP. 

 
       Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami  
       z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań  
       ofertowych.          

           
5) I Etap pkt. 5 : Określić lokalizację przycisków ROP-ów w budynku Stacji Ratownictwa  

i Lampiarni, przyporządkować ROP-y do wyłączników projektowanych odpływów do Stacji 
Ratownictwa i Lampiarni. 
 
Odpowiedź :   
Lokalizacja ROP-ów : przy wejściach do budynku Stacji Ratownictwa i Lampiarni. 
ROP-y muszą być przyporządkowane do zaprojektowanego wyłącznika w stacji kontenerowej, 
przewidzianego jako zasilanie do rozdzielnicy w Stacji Ratownictwa i Lampiarni. 

 
6) II Etap pkt. 3 : Określić szczegółowy zakres instalacji do Stacji Pomp Ciepła – z ustaleń  

w czasie wizji lokalnej w dn. 03.10.2014 r. wynikało, że należy tylko ułożyć i ewentualnie 
wpiąć kable do rozdzielnicy Stacji Pomp Ciepła bez układu SZR. 

 
 Odpowiedź :  jak w punkcie 2). 

  


