innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • ul. Piękna 46 • 00-672 Warszawa

Warszawa, 14 maja 2021r.
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego PZ-7862 na „Wyprodukowanie dostawę i montaż ośmiu transformatorów
mocy"

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 w związku z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) informuje, że w toku postępowania
wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym udziela poniższych
odpowiedzi wraz z modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia :

Pytanie nr 56
Pytania dotyczące wzoru Umowy:
§1
1.1.4. Magazynowanie transformatorów do czasu dostawy na miejsce montażu.
Prosimy o zapisanie w umowie maksymalnego okresu magazynowania poszczególnych transformatorów.

Odpowiedź:
Maksymalny termin magazynowania określono w §4 pkt. 4.3.

Pytanie nr 57
§4
4.1.Termin zgłoszenia gotowości nowych dwóch transformatorów do odbioru technicznego u producenta :
i.

dla Części 1 nie później niż do 20.03.2023r.

ii.

dla Części 2 nie później niż do 31.05.2022r.

iii.

dla Części 3 nie później niż do 10.10.2022r.

iv.
dla Części 4 nie później niż do 17.04.2023r.
Nie dostrzegamy w umowie definicji, co wchodzi w zakres poszczególnych Części. Ponadto czy data w
punkcie „a” jest poprawna (część pierwsza miała by zostać wykonana jako przedostatnia).
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Odpowiedź:
Definicje poszczególnych części określono w SWZ. Umowa będzie dotyczyła wskazanej części. Daty są
poprawne, część 1 jest wykonywana jako przedostatnia.

Pytanie nr 58
§9
zapis bez numeracji po punkcie 9.1.3.
w przypadku gdy podczas podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, oferowane transformatory będą
starsze niż 12 miesięcy od momentu odbioru technicznego w fabryce producenta, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
Czy zapis ten oznacza, że Wykonawca ma zapłacić karę za przechowywanie transformatora przez ponad 12
miesięcy? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie jakich sytuacji kara ta ma dotyczyć. Ewentualnie o
wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla dotychczasowy punkt 9.1.4 z pliku pt. Załączniki do SWZ PZ-7862 modyfikacja nr 2.
Kolejne punkty przyjmują następującą numerację:
9.1.4. opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wady w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia umownego netto za każdy transformator, w którym stwierdzono wadę, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad,
9.1.5. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, liczonego w stosunku do tej części dostawy, co
do której nastąpiło odstąpienie.
9.1.6. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w §9 ust.1 nie może przekroczyć 20%
wartości całkowitego wynagrodzenia netto.

Pytanie nr 59
§9
9.1.6 Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w §9 ust.1 nie może przekroczyć 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia netto.
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Wnosimy o dodanie zapisu wyznaczającego limit dla poszczególnych kar; np.:
Każda z kar umownych o jakich mowa w powyższych punktach 9.1.1 – 9.1.4 może zostać naliczona do
wysokości 5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za transformator, którego kara dotyczy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany

Pytanie nr 60
Pytanie do SIWZ
1.
Podczas eksploatacji transformatora w systemie elektroenergetycznym zachodzi obawa, że w przypadku
nieobciążonego uzwojenia niskiego napięcia mogą się w nim pojawiać, przeniesione drogą sprzężeń
elektromagnetycznych, przepięcia przenoszone o wartościach zagrażających izolacji tego uzwojenia.
Zagrożenie to jest realne ponieważ w punkcie 5.1. Specyfikacji zawarto wymóg: „Transformator musi być
dostosowany do pracy w układzie transformatora dwuuzwojeniowego (z jednym uzwojeniem wtórnym
wyłączonym).”.
W związku z powyższym proponujemy dopisać do wymaganych w SIWZ prób fabrycznych badania przepięć
przenoszonych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany
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