
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

 
 

Tarnowskie Góry, dnia 26 września 2022r. 
 

AZ.272.4.20.2022 
 
             Wykonawcy 
 
 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa stacji 
transformatorowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowych SN i NN dla zasilania WSP SA  
w Tarnowskich Górach 

 
W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 

Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 
i ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 
ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:  
 
Pytanie 1: „Czy dostawa i zabudowa 2 baterii kondensatorów wchodzi w zakres postepowania 
przetargowego? W opisie technicznym do projektu jest zapis, że moc baterii oraz konieczność 
zastosowania filtrów wyższych harmonicznych zostanie dobrana po wykonaniu pomiarów w trakcie 
eksploatacji obiektu.” 
Odpowiedź 1: Tak, zabudowa i dostawa baterii kondensatorów wchodzi w zakres przedmiotowego 
postępowania. 
 
Pytanie 2: „Z uwagi na bardzo mocno wydłużone obecnie terminy dostaw głównych materiałów/urządzeń 
objętych postepowaniem przetargowym, wynoszące do 30 tygodni (stacje transformatorowe, 
transformatory, agregat prądotwórczy), prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 8 m-cy. 
Podany przez Zamawiającego termin realizacji wynoszący obecnie 6 m-cy jest na tę chwilę terminem 
nierealnym do spełnienia.” 
Odpowiedź 2: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 8 miesięcy. 
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Pytanie 3: „Z uwagi na rozległy zakres przedmiotu Zamówienia oraz bardzo mocno wydłużony obecnie 
czas pozyskiwania ofert od dostawców materiałów, który jest spowodowany brakiem dostępności na rynku 
komponentów do ich produkcji i spowodowanymi tym zawirowaniami cenowymi, prosimy Zamawiającego  
o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 13.10.2022r. Wydłużenie terminu składania 
ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelne przygotowanie swojej oferty, a Zamawiającemu na pozyskanie 
większej ich ilości” 
Odpowiedź 3: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.10.2022r. 
 
Pytanie 4: „W SWZ Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do tych 
wydanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że spełniają one podane w SWZ kryteria 
równoważności. Jedno z kryteriów, które Zamawiający określił w SWZ to gabaryt i konstrukcja. Prosimy  
o potwierdzenie, że kryterium to odnosi się wyłącznie do tych obiektów, które są objęte pozwoleniem na 
budowę, czyli kontenerów stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego i obowiązuje w nim 
dopuszczalna prawem budowlanym tolerancja wymiarów wynosząca do 2%. Zmiana wymiarów w zakresie 
tolerancji nie wymaga wydania nowego pozwolenia na budowę. Prosimy również o potwierdzenie, że 
wymiary pozostałych urządzeń znajdujących się w stacji transformatorowej (rozdzielnica SN oraz nN) nie 
podlegają kryterium odnoszącym się do ich gabarytów. W przeciwnym wypadku stosowanie się do tego 
kryterium praktycznie pozbawiało by możliwości przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych  
i preferowało wyłącznie jednego producenta/dostawcę wydanego w projekcie, co niewątpliwie naruszało by 
zasadę konkurencji.” 
Odpowiedź 4: Wykonawca musi przestrzegać zapisów decyzji pozwolenia na budowę, wymagań SWZ, 
norm i przepisów. Wymiary pozostałych urządzeń znajdujących się w stacji transformatorowej nie 
podlegają kryterium odnoszącym się do ich gabarytów, natomiast muszą spełniać parametry techniczne 
określone w dokumentacji projektowej oraz obowiązujące normy i przepisy. 
 
Pytanie 5: „Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektów objętych postępowaniem 
przetargowym.” 
Odpowiedź 5: Termin wizji lokalnej należy ustalić bezpośrednio pod nr tel. 032 381 37 80. 
 
 

 
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania 

ofertą. 

 

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 

 

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.11.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 25 października 2022 roku do godz. 11:00. 
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III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM 

OFERT otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 25 października  

2022 roku, o godz. 11:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  

42-600 Tarnowskie Góry. 

 
 

 
dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 
 
 


