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Warszawa, 13 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 3
W związku z zapisami § 3, PKT 3.5. wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ, zwracamy
się z wnioskiem o dokonanie zmiany treści przedmiotowego zapisu w taki sposób aby Zamawiający
ponosił koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu jego przedstawicieli, biorących udział w
odbiorze technicznym poszczególnych kabli. W przypadku braku takiej możliwości wnioskujemy o
ograniczenie pokrycia kosztów transportu wyłącznie do kosztów odniesionych do środków transportu
publicznego.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SIWZ.
Pytanie 4
Ponieważ w pkt 5.7. zdanie drugie SIWZ znajduje się zapis o treści: „Załadunek w miejscu
wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży również rozładunek na
miejscu budowy.”, natomiast zapis § 4, ust.4.8. zdanie drugie Załącznika nr 10 SIWZ Wzór umowy
stanowi, że: „Załadunek w miejscu wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy, natomiast
rozładunek na miejscu budowy jest po stronie Zamawiającego.”, prosimy o przyjęcie brzmienia pkt
5.7. zdanie drugie SIWZ, zgodnie z treścią § 4, ust.4.8. zdanie drugie Załącznika nr 10 SIWZ Wzór
umowy i dokonania stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w punkcie 5.7 nadając mu brzmienie:
5.7.
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ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym bezpośrednio na tereny budów
zlokalizowanych w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. Załadunek w
miejscu wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy, natomiast rozładunek na miejscu
budowy jest po stronie Zamawiającego.
Pytanie 5
Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku konieczności składowania dla Państwa kabli przez okres
do 18 miesięcy, wystawianie faktur przez Wykonawcę będzie miało miejsce po odbiorze technicznym,
a płatność będzie miała miejsce w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, czy wystawienie faktury i
płatność nastąpią dopiero po dostawie kabli na miejsce budowy, co przy skorzystaniu z usługi
magazynowania może opóźnić płatność o 18 miesięcy.
Odpowiedź:
Wykonawca wystawi fakturę za wyprodukowanie kabli po uzyskaniu pozytywnego odbioru
technicznego.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy Art.5 pkt 5.9 Umowy będą występować jedynie w przypadku, gdy
Zamawiający będzie zawierał umowę z dostawcą posiadającym status dużego przedsiębiorcy.
Odpowiedź:
W punkcie 5.9 Umowy znajduje się oświadczenie Zamawiającego, które składa on niezależnie od
wielkości Wykonawcy.
Pytanie 7
W związku z zapisami SIWZ przedmiotowego postępowania, zawartymi w pkt. 5.4.1. SIWZ, akapit
trzeci o treści: „Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
15.03.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii pierwszej pomniejszy długość kabli
przewidzianych do wyprodukowania w partii drugiej”, mając na uwadze okres konieczny do
wytworzenia kabli w żądanych odcinkach, począwszy od daty otrzymania od Zamawiającego
informacji o asortymencie i odcinkach wymaganych w ramach pierwszej partii, zwracamy się z
wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ w taki sposób aby Zamawiający zobligowany był do przekazania
Wykonawcy ostatecznej ilość asortymentu w podziale na odcinki wymaganych w ramach pierwszej
partii dostaw do dnia 15.02.2020 r. W przeciwnym wypadku z uwagi na względy technologiczne i
techniczne wykonanie wskazanego asortymentu może być obiektywnie niemożliwe, w żądanym
terminie.
Odpowiedź:
Dokonano zmian w SIWZ – zmiana harmonogramu dostaw.
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MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ
A. Zamawiający informuje że zmienia zapisy SIWZ:
Punkty 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.4, 5.8, 16.1 i 17.1 przyjmują brzmienie:
4.1.1.

Wyprodukowanie i dostawa 11 000 metrów kabli energetycznych 110 kV o przekroju
1200/220 mm2,

4.1.2.

Wyprodukowanie i dostawa 25 000 metrów kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju
1200/140 mm2,

4.1.3.

Zamawiający informuje, iż zakupi nie mniej niż 8 000 metrów kabli elektroenergetycznych
1200/220mm2 i nie mniej niż 18 000 metrów kabli elektroenergetycznych 1200/140mm2;

5.4.

Zamawiający przewiduje wyprodukowanie przedmiotu zamówienia w partiach:

5.4.1. I-sza partia
Termin wyprodukowania: 30.06.2021r.
Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 8 500 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.04.2021r.
5.4.2. II-ga partia
Termin wyprodukowania: 30.11.2021r.
Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 0 do 9 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.09.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej pomniejszy długość kabli
przewidzianych do wyprodukowania w partii trzeciej.
5.4.3. III-cia partia
Termin wyprodukowania: 31.03.2022r.
Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 1 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie
do 31.01.2022r.
Długość kabli wyprodukowanych w partii trzeciej zostanie pomniejszona o długość kabli
wyprodukowanych w partii drugiej.
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5.4.4. IV-ta partia
Termin wyprodukowania: 30.06.2022r.
Typ kabla: 1200/220mm2, ilość od 8 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.04.2022r.

5.8.

Termin ostatniej dostawy na teren budowy nie później niż do dnia 31.12.2023r.

16.1.

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 28.01.2021r. godz. 12:30 na miniPortalu.

17.1.

Otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 28.01.2021r.
godz. 13:00 w siedzibie innogy Polska S.A. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

B. Zamawiający informuje że zmienia zapisy załącznika nr 10 do SIWZ:
Punkty 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.9 przyjmują brzmienie:
1.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać
od Wykonawcy i zapłacić ustaloną cenę za wyprodukowanie i dostawę 11 000 metrów fabrycznie
nowych kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/220 mm2 i 25 000 metrów
fabrycznie nowych kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/140 mm2 na warunkach
i w terminach szczegółowo określonych w Umowie, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nr PZ7457 i załącznikiem nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna ” stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy.
1.2 Zamawiający informuje, iż zakupi nie mniej niż 8000metrów kabli elektroenergetycznych
1200/220 mm2 i nie mniej niż 18 000metrów kabli elektroenergetycznych 1200/140 mm2;

4.1 Planowane rozpoczęcie dostaw – 05.07.2021r.
4.2 Zamawiający przewiduje wyprodukowanie przedmiotu zamówienia w partiach:
4.2.1

I-sza partia
Termin wyprodukowania: 30.06.2021r.
Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 8 500 do 11 000m z zastrzeżeniem punktu 4.3
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.04.2021r.

4.2.2

II-ga partia
Termin wyprodukowania: 30.11.2021r.
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Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 0 do 9000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.09.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej pomniejszy długość kabli
przewidzianych do wyprodukowania w partii trzeciej.
4.2.3

III-cia partia
Termin wyprodukowania: 31.03.2022r.
Typ kabla: 1200/140mm2, ilość od 1 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie
do 31.01.2022r.
Długość kabli wyprodukowanych w partii trzeciej zostanie pomniejszona o długość kabli
wyprodukowanych w partii drugiej.

4.2.4

IV-ta partia
Termin wyprodukowania: 30.06.2022r.
Typ kabla: 1200/220mm2, ilość od 8 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3
Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do
30.04.2022r.

4.9 Termin ostatniej dostawy partii przedmiotu zamówienie na teren budowy nie później niż do dnia
31.12.2023r.
,
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