
 

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”. 
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             Wykonawcy 
 
 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Rozbudowa układu 

zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach 

 

 

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

Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia  

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) 

udzielam następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie: W projekcie technicznym pt. stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, linie kablowe SN  

i nN w punkcie 12.3 jest zapis: „Po odkopaniu kabli należy sprawdzić ich stan fizyczny. W przypadku 

stwierdzenia złego stanu kabli lub ich uszkodzenia w czasie prac budowlanych, należy ułożyć nowe linie 

kablowe typu YAKY, YAKXS, YKY 0,6/1kV o odpowiednim przekroju od projektowanej stacji do miejsca 

połączenia”. Projekt zakłada budowę nowych linii kablowych nN tylko na odcinku od nowoprojektowanej 

stacji transformatorowej do miejsca mufowania z kablami istniejącymi. Wykonawca nie jest w stanie na 

etapie przygotowania oferty przewidzieć jaki jest stan istniejących kabli nN znajdujących się w ziemi i co się 
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z tym wiąże, które kable nN będą podlegały ewentualnej wymianie na nowe. Wykonawca nie zna również 

przebiegu trasy oraz długości istniejących kabli nN od miejsca mufowania do miejsca podłączenia  

w istniejących rozdzielnicach na terenie szpitala. Prosimy zatem o określenie w jaki sposób będą 

rozliczane te prace w przypadku stwierdzenia faktu, po odkopaniu kabli nN, że są one w złym stanie 

technicznym i trzeba będzie je wymienić na nowe na całej długości? Czy będzie to traktowane jako prace 

dodatkowe, nie uwzględnione w pierwotnej ofercie? Jeśli Zamawiający wymaga jednak żeby prace te były 

ujęte w ofercie to w tym celu prosimy o podanie dokładnego zakresu tych prac tak aby wszyscy potencjalni 

oferenci mogli złożyć Zamawiającemu porównywalne co do zakresu oferty. Zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych dla zachowania równych praw wszystkich uczestników postępowania zapisy w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia muszą być przejrzyste i jednakowo zrozumiałe dla wszystkich oferentów. 

 

Odpowiedź: Należy przyjąć w ofercie zgodnie z projektem do miejsca mufowania. Przytoczony zapis  

w projekcie technicznym dotyczy sytuacji, gdy podczas prac budowlanych zostanie uszkodzony kabel we  

wskazanym miejscu mufowania i zajdzie potrzeba zmiany lokalizacji mufowania (tj. przesunięcie w nowe 

miejsce poza zakres uszkodzenia). Projekt techniczny nie obejmuje swoim zakresem wymiany kabli po 

całej trasie. 

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą pozostają bez zmian. 
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