
   

Strona 1 z 2 

 

 
Starachowice 16.09.2020r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI 
PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII  (IOE) W  STARACHOWICACH 
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020 
 

 

 

Pytanie 1 

Wnosimy o zmianę par. 24 ust.5 i dopisanie do obecnej treści tego paragrafu postanowienia jak 

niżej: 

„Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność za utracone korzyści”. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany  w par. 24 ust. 5. 

 

Pytanie 2 

W odniesieniu do wymagań SIWZ w  pkt. 7.3.1 lit.b) oraz w nawiązaniu do zapisów załącznika 

nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia wymaganych w pkt.4.2 ppkt.3) SIWZ warunków 

ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów 

potwierdzających doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia. 

Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie dołączenie do oferty zestawienie 

doświadczenia wraz z oświadczeniem osoby kierowanej na dane stanowisko. 

Pozyskiwanie referencji przez wszystkich pracowników (kierowników, ekspertów, projektantów) 

uczestniczących w realizacji zamówień nie jest często praktykowane. 

W naszej opinii uzyskanie stosownych dokumentów wystawionych przez osoby trzecie dla 

potwierdzenia co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego może być niemożliwe, co może w 

konsekwencji uniemożliwić wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie dołączenie do oferty zestawienie 

doświadczenia wraz z oświadczeniem osoby kierowanej na dane stanowisko. 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.10.2020r. 

Prośbę swoją motywujemy wydłużonym okresem oczekiwania na oferty poddostawców a także 

koniecznością wykonania szeregu prac związanych z przygotowaniem części technicznej 

oferty.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składnia ofert. 

 

Pytanie 4  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę par. 3 ust. 4 pkt. 4) Umowy w następujący sposób: 

 

„4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu przedmiotu Umowy 

w terminie do: 
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a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna być wykonana w terminie do 9 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***]. 

b) przedstawienia do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie 16 miesięcy 

od daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji, 

c) Zakończenie Rozruchu i Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 

godzinnego - w terminie do 19 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę 

Inwestycji, 

d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie 22 miesiące od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę Inwestycji.” 

W naszej opinii wymagany obecnie w Umowie termin 13 miesięcy na zakończenie robót 

budowlano-montażowych włącznie z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie inwestycji, biorąc pod uwagę złożony charakter inwestycji oraz czas trwania 

procesu uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jest niemożliwy do dotrzymania. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w par. 3 ust.4 pkt.4) Umowy. 

 

Pytanie 4 

W związku z dużą ilością udzielonych odpowiedzi oraz zmian w dokumentacji 

przetargowej zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie ujednoliconych tekstów 

dokumentów przetargowych (SIWZ, PFU). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zaktualizuje dokumenty, o wprowadzone zmiany i opublikuje je                                    

do 25.09.2020r.  

 

Pytanie 5 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 

dnia 21.10.2020r. 

Wykonawca pragnie poinformować, iż chce złożyć Zamawiającemu ofertę, w związku z 

powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem. Naszą prośbę motywujemy 

przede wszystkim zakresem i poziomem zaawansowania przedmiotu zamówienia oraz 

faktem opublikowania dużej ilości odpowiedzi na pytania. Zadane pytania były na tyle 

istotne, że bez odpowiedzi na nie, ciężko było przygotować rzetelną ofertę. Przygotowanie 

oferty wiąże się z wykonaniem szeregu czasochłonnych czynności wymagających 

szczegółowego i dokładnego zapoznania się z tematem. W celu spełnienia wymagających 

warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz ze względu na szeroki zakres 

zamówienia współpracujemy z partnerem zagranicznym, dążąc do wspólnej realizacji 

przedmiotu zamówienia. Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania szczegółowych 

uzgodnień, dążących do podpisania stosownych porozumień. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składnia ofert. 

 

 

Z poważaniem  
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