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Warszawa, 4 stycznia 2021 r.
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego PZ-7457

Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1050) informuje, że w toku postępowania wpłynęły
następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym udziela
poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z ogłoszeniem przetargu „Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV” o nr PZ-7457
prosimy o wyjaśnienie, czy „termin wyprodukowania” oznacza to samo co „termin dostawy”.
W przypadku 1-szej partii materiałów, podział na odcinki zostanie udostępniony do 15.03.2021, a
termin wyprodukowania to 31.03.2021, daje to 16 dni na produkcję kabli i ich ewentualną dostawę,
co praktycznie dyskwalifikuje producentów mających fabryki poza terytorium Polski.
Odpowiedź:
Przez „termin wyprodukowania” Zamawiający rozumie termin dokonania odbioru technicznego
urządzeń w fabryce. Do dnia odbioru w obecności Zamawiającego zostaną dokonane próby odbiorcze
oraz zostaną przedstawione protokoły z badań.
Przez „termin dostawy” Zamawiający rozumie termin dostarczenia urządzeń na plac budowy.

Pytanie 2
Biorąc pod uwagę złożoność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, brak odpowiedzi do
chwili obecnej na zadane przez nas pytanie i czas niezbędny do skompletowania wymaganych
dokumentów oraz ich przetłumaczenia, a także czas na przygotowanie oferty, uprzejmie prosimy o
przedłużenie terminu składania ofert do 26.02.2021.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 26.02.2021r.
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