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Starachowice 18.09.2020r. 

 
 

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. 
 
 
Wniosek 1 
W związku z prowadzonym przez Państwa postepowaniem przetargowym pn.: „lnstalacja 
Odzysku Energii (IOE) W Starachowicach", zwracamy się z uprzejma prośbą o przedłużenie 
terminu składania ofert do dnia 23.10.2020. 

Jesteśmy zagranicznym Wykonawcą zainteresowanym udziałem w postepowaniu 
przetargowym i podjęliśmy już niezbędne kroki w celu złożenia rzetelnej oferty. 

Proces przygotowania oferty w przypadku podmiotu zagranicznego jest od początku wydłużony 
— wymagał w pierwszej kolejności przetłumaczenia obszernej dokumentacji przetargowej 
zrozumienia przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo, w celu dopasowania najlepszych rozwiązań oraz przygotowania najbardziej 
konkurencyjnej oferty, Wykonawca współpracuje z podmiotem z Polski, natomiast w związku z 
obecną sytuacją pandemiczną wywołaną koronawirusem i aktualnym rozporządzeniem 
wprowadzającym zakazy w ruchu lotniczym, nie jest w stanie odbyć bezpośredniego spotkania 
z partnerem, jak i wizji lokalnej. Dodatkowo Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą 
całej dokumentacji formalnej wymaganej do uzyskania z odpowiednich urzędów. W związku 
COVID-19, okres wydania stosowych zaświadczeń urzędowych znacznie się opóźnia. 

Wniosek 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.10.2020r.  
Powyższa prośba jest podyktowana koniecznością przygotowania szeregu pracochłonnych 
analiz związanych z usytuowaniem obiektów i doborem urządzeń technologicznych o 
odpowiednich parametrach. Dłuższy czas na przygotowanie oferty pozwoli nam na 
wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych i cenowych. 
 
Odpowiedź na wnioski 1,2 

Zamawiający po przeanalizowaniu wpłyniętych wniosków,  wyraża zgodę na: 

 

1.1 Zamawiający przedłuża termin składania i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 14.8, który 

otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09.10.2020r. do godz. 13 : 00 

 

1.2   Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i dokonuje zmiany z SIWZ  w pkt. 16.1, który 

otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8) 

w dniu 09.10.2020r. o godz. 13.15 

Z poważaniem  
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