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Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2021 r. 

 

 

Sprawa nr: ZP.60.DEA.8.2021                 

                                                                                                             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p.  prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizację układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej  
wraz z wymianą transformatorów”. 

 

Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja dokumentów przetargowych 

Zmiana terminu składania ofert 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na 

zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

Pytanie nr 1 
„Niniejszym wnoszę o zmianę zapisów SIWZ, punkt nr 7 polegającą na połączeniu podpunktu nr 2 z nr 3 pod 
względem terminu końcowego wykonania prac na 30 maja 2022 r.  lub wykreślenie punktu nr 2 tj. „Realizacja 
Etapu I – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji 
żywicznej, dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania 
kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.” Wskazanie terminu dostawy transformatorów na dzień 30.12.2021 
r. przy faktycznym czasie produkcji transformatorów od 12 do 16 tygodni mocno ogranicza konkurencyjność 
faworyzując Producenta wskazanego w dokumentacji przetargowej, który jak widać po załącznikach 
dokumentacji projektowej miał wcześniejszą widzę o tym postępowaniu i mógł wcześniej zacząć produkcję 
transformatorów.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść poniższych dokumentów przetargowych: 

 

Ogłoszenie przetargu: 
- Ogłoszenie o przetargu – przedłużenie terminu składania ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.00”  
wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.00”.  
 

- Ogłoszenie o przetargu – Termin realizacji zamówienia – otrzymuje treść: 
„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ 
zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r. 
3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda,  
w izolacji żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za 
implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego 
i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać 
po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  
pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. 
MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.  
4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.” 
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SIWZ: 

- SIWZ – w punkcie 2 SIWZ dopisuje się treść: 
„W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych 
czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, 
mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych 
standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania 
równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż 
wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań 
równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.” 
 

- SIWZ – w punkcie 4 SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.00”  

wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.00”. Otwarcie ofert - zamiast „26 listopada 2021 r. godz. 12.30”  

wprowadza się „30 listopada 2021 r. godz. 12.30”. 
 

- SIWZ – w punkcie 6 SIWZ dopisuje się podpunkt o treści:  „j) wykaz urządzeń równoważnych wraz  

z dokumentami potwierdzającymi „równoważność” np. karty katalogowe, DTR, opisy techniczne – jeśli 

Wykonawca oferuje urządzenia równoważne”. 
 

- SIWZ – w punkcie 15 SIWZ – ustala się termin na odbycie wizji lokalnej – do 24 listopada 2021 r. a termin na 

zadawanie pytań – do 25 listopada 2021 r. godz. 10.00. 

 

Wzór umowy: 

- Wzór umowy – dopisuje się w paragrafie 1 ust. 1 słowa: „odpowiedziami Zamawiającego na zapytania”. 
 

- Wzór umowy - paragraf 2 – otrzymuje treść: 

„1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
2). Realizacja Etapu I –Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ 
zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r. 
3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda,  
w izolacji żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za 
implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego 
i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać 
po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  
pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. 
MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.  
4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.” 

 - Wzór umowy -  paragrafie 12 ust. 2 wprowadza się zmianę wynagrodzenia procentowego za poszczególne 

etapy tj.: 

„-  Za etap I - …………..  zł brutto, co stanowi 50 % wartości umowy.  
-    Za etap II - ………….  zł brutto, co stanowi 50 % wartości umowy”.  

 

 

W/w dokumenty zostają w dniu 23 listopada 2021 r. zastąpione dokumentami – po modyfikacji. Zmiany 

w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

Informacje podane w odpowiedzi Zamawiającego oraz w/w dokumenty - „po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r.”, 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.  


