
Nr Pytanie Odpowiedź 

1. Dotyczy: „Formularz-Oferty-P-21-4-PO.1” 
Poz. 4.1 Kontener dla ochrony wraz z przyłączeniem i 
wyposażeniem (Container for a security guard with connection 
and equipment) 
W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o podanie 
wymagań Zamawiającego w zakresie ilości pomieszczeń, ich 
powierzchni i rodzaju oraz przewidywalnego wyposażenia. 

Zamawiający oczekuje zaplecza socjalnego (kontener socjalny) dla pracownika 
ochrony (1 osoba). Kontener winien być wyposażony w ogrzewanie,  
elektryczność oraz zapewnić stolik i krzesło. W bezpośrednim sąsiedztwie 
kontenera socjalnego należy zlokalizować kabinę sanitarną/toaletę przenośną 
typu Toitoi lub równoważny oraz zapewnić jej regularny serwis. 

2. Dotyczy: „Zapytanie ofertowe” 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą w sprawie zmiany 
wymagań dotyczących doświadczenia: 
 
JEST 
C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego 
Zapytania ofertowego wykonali co najmniej 5 robót 
budowlanych 
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi 
przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów (referencji) określających, 
że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
ZMIANA NA 
C2-1 w okresie ostatnich 8 lat przed datą publikacji niniejszego 
Zapytania ofertowego wykonali co naj-mniej 5 robót 
budowlanych 
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi 
przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, 

Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę. 



na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów (referencji lub protokołów odbioru końcowego) 
określających, 
że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 

3. Dotyczy: „2.Formularz Ofertowy P-21-4-PO.1” 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie 
parametrów brzegowych w sprawie wysokości kar, które 
Wykonawca musi określić w Formularzu ofertowym. 
Czy podana wysokość kar będzie miała wpływ na ocenę oferty  
i przyznane punkty ? 
 
Deklarujemy, iż Zamawiający ma prawo do naliczenia kar 
umownych w wysokości ……..% ??? wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego 
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do poszczególnych 
etapów wynikających z Harmonogramu lub terminu 
zakończenia Robót. Łączna wysokość kar umownych z tego 
tytułu nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
 

Kryteria oceny ofert są niejawne.  
 
Zamawiający prosi o propozycję wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki 
(np. 1%, 3%) – na jak wysoką karę za każdy dzień potencjalnej zwłoki jest w stanie 
zgodzić się Wykonawca. 

4. Dotyczy: „Zapytanie ofertowe” 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą wyjaśnienie punktu 
D. Inne: 
Prosimy o podanie definicji zarządzania ryzykiem HSS, jakie 
wymagania musi spełnić Wykonawca ? 
 

Punkt D jest wyciągiem z polityki korporacyjnej Zamawiającego, Wykonawca 
potwierdza i wyraża zgodę, iż: 
 
D.1 Firma wykonawcza musi wykazać przeszłe i aktualne wyniki HSS. 
D.2 Firma wykonawcza musi posiadać udokumentowany proces, w tym procedury 
i instrukcje pracy, lub HSS-MS, który pokazuje, że wykonawca może zarządzać 
ryzykiem HSS. 
D.3 Firma wykonawcza musi posiadać proces zapewniania kompetencji dla 
swojego personelu i zapewnić, że są oni kompetentni. 
D.4 Firma wykonawcza musi wykazać swój program szkoleniowy wspierający 
zarządzanie ryzykiem HSS. 



D.5 Firma wykonawcza musi posiadać zdolność do pracy dla swoich pracowników 
i zapewnić, że są oni zdolni do pracy. 
D.6 Narzędzia lub sprzęt, których firma wykonawcza planuje używać, muszą być 
odpowiednie do pracy i bezpieczne w użyciu 

5. Dotyczy: „Zapytanie ofertowe” 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą potwierdzenie, że 
dla wymagań określonych w C3 [Wymagania kadrowe] 
Może przedstawić oddzielnie na każdą branżę osobę                                  
z uprawnieniami wykonawczymi oraz oddzielnie osobę                                  
z uprawnieniami projektowymi. 
 

Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku ról przez jedną osobę, ale nie jest to 
konieczne. Zamawiający oczekuje kopii uprawnień i wpisu do Izby wszystkich 
zgłoszonych osób. 

6. W otrzymanej dokumentacji projektowej zakres przebudowy w 
rozdzielnicy SN 15kV w GPZ przewiduje poza rozbudową o 
dodatkowe 5 pól (od 29 do 33), wykonanie połączenia 
pomiędzy polem 1 i 33. Czy w związku z tym zakres opisany w 
Wymogach Zamawiającego obejmuje również wykonanie ww. 
połączenia oraz doposażenie pola 1 w odpowiednią aparaturę 
łączeniowo-sterowniczą? 

Tak, Zamawiający oczekuje wykonania opisanego połączenia oraz doposażenia 
pola 1 w odpowiednią aparaturę łączeniowo-sterowniczą. 

7. W związku z koniecznością rozbudowy istniejącego układu 
szynowego rozdzielnicy SN 15kV w stacji GPZ (pola 22-28) 
proszę o informację, czy przedmiotowa rozdzielnica jest objęta 
gwarancją Producenta, a jeśli tak to czy dokumentacja 
projektowa oraz przebudowa tej rozdzielnicy wymaga 
uzgodnienia z Producentem? Czy ewentualne roszczenia 
związane z koniecznością przeprowadzenia tych prac są po 
stronie Wykonawcy? 

Tak, rozdzielnica objęta jest gwarancją producenta do sierpnia 2024. Jeśli jest to 
możliwe, Zamawiający chciałby utrzymać istniejącą gwarancję. 

8. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne dla 
rozbudowywanej rozdzielnicy, spełniającej wymagania 
projektu? 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie dążył do kontynuacji tym samym 
typem i osprzętem. 

9. W związku z zapisami umownymi dotyczącym zakłócenia 
operacji przeładunkowych na terenie terminalu, niezbędnym 
jest czasowe wyłączenie pól 22 do 28 istniejącej części 
rozdzielnicy. Proszę o potwierdzenie, że: 

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapis o karach umownych, jednak na etapie 
negocjacji przewiduje uszczegółowienie tematu. 



Wyłączenie części rozdzielnicy (pola 22-28), niezależnie od 
terminu i godziny przeprowadzenia prac, spowodują zakłócenie 
operacji przeładunkowych na terenie terminalu, a tym samym 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 30 tys. zł netto za każdą rozpoczętą godzinę 
wyłączenia bez uzgodnienia. 

10. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie układy automatyki 
zabezpieczeniowej SEPAM zastosowane w polach 
dobudowywanej rozdzielnicy SN (29-33) oraz ewentualnie pola 
1 należy dołączyć do systemu sterowania i wizualizacji po 
istniejącym protokole MODBUS, czy elementy główne systemu 
wymagają rozbudowy a jeśli tak to w jakim zakresie? 

Tak, zamawiający potwierdza, iż dobudowywaną rozdzielnicę należy dołączyć do 
systemu sterowania i wizualizacji po istniejącym protokole MODBUS. 

11. Czy w związku z rozbudową rozdzielnicy SN planowana jest 
aktualizacja wizualizacji systemu sygnalizacji i zabezpieczeń? 

Tak, Zamawiający oczekuje aktualizacji systemu sygnalizacji i zabezpieczeń. 

12. W jaki sposób należy zakończyć światłowód w studni - w mufie 
przyłączeniowej do RMG? 

Zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego s. 30:  
Włókna światłowodowe należy zakończyć złączam typu ST w dedykowanej mufie 
przyłączeniowej (element mufy zasilającej RMG) w taki sposób, aby możliwe było 
podłączenie do panelu krosowniczego, znajdującego się w tej mufie.  
 

13. Czy kanalizacja kablowa istniejąca ma przewidziane wolne 
dedykowane otwory na potrzebny linii kablowej 
projektowanej? 

Tak, kanalizacja kablowa posiada wolne przepusty. 

14. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w poczet 
zakupu materiałów podstawowych, w szczególności 
rozdzielnicy SN, co pozwoli zabezpieczeń terminowość dostawy 
i jej cenę? 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki zabezpieczonej bankową 
Gwarancją Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki lub Wekslem. Jej wysokość i warunki 
spłaty będą ustalane indywidualnie. 

 


