Nazwa Projektu: Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW
w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dot. Zapytania Ofertowego z dnia 25.03.2020 r. "Budowa układu wysokosprawnej
kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o."
Odpowiedzi z dnia 09.04.2020 r. na pytania z dnia 08.04.2020 r.
1.

W związku ze stanem epidemii oraz złożonością zadania, prosimy o wydłużenie
terminu składania oferty o 3 tygodnie.

Zamawiający śledzi bieżącą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, jednak w
obecnej chwili nie przewiduje się wydłużenia terminu składania ofert, tym bardziej, że
wpłynęłoby to na skrócenie terminu wykonania zadania
2. W Zapytaniu ofertowym jest zapis „…wymogiem Zamawiającego w zakresie
udziału Wykonawcy w postępowaniu jest, by Wykonawca, w celu uzyskania
niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty,
dokonał wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego…”
prosimy o informację czy jest możliwość złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej
ze względu na zaistniałą sytuację w kraju tzn. stan epidemii.
Na obecną chwilę Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
3. W związku z krótkim czasem na „opracowanie projektu budowlanego oraz, po jego
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenie na budowę wraz z
wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej – do 30 czerwca 2020 roku.” oraz stanem epidemii –
ograniczone funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, czy karom podlega
przekroczenie terminu uzyskania PnB?
W związku z wcześniejszymi uwagami innych podmiotów zainteresowanych udziałem
w postępowaniu Zamawiający dokona zmiany§ 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy, który
otrzyma brzmienie:
„1. Wymagane terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi
decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z ich
zatwierdzeniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie
terminu wskazanego w punkcie 3.
2) dokumentacja wykonawcza wraz z jej zatwierdzeniem przez Zamawiającego –
w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.”
4. Prosimy o podesłanie:
i.
Schematu technologicznego obecnie obowiązującego na
obiekcie
ii.
Schematu technologicznego wraz ze wskazaniem miejsca
wpięcia obiegu HT z agregatu
iii.
Schemat PID obowiązującego na obiekcie
Zamawiający wymaga by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla
poprawnego i kompletnego przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej
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przez przedstawiciela Zamawiającego, w trakcie której możliwe będzie zapoznanie się
ze specyfiką i warunkami lokalizacji przedmiotu zamówienia i istniejącą infrastrukturą.
5. Prosimy o wskazanie:
i.
Na mapie miejsc wpięcia/przebudowy instalacji zewnętrznych
ii.
Danych dot ciśnienia dyspozycyjnego gazu oraz miejsca
wpięcia do sieci
iii.
Dostępnych miejsc na PZT do rozbudowy instalacji
technologicznej o urządzenia infrastruktury –
instalacje/obiekty towarzyszące w szczególności:
a. stacja trafo, rozdzielnice wolnostojące,
b. system akumulatora ciepła w wykonaniu wolnostojącym
na zewnątrz.
Zamawiający wymaga by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla
poprawnego i kompletnego przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej
przez przedstawiciela Zamawiającego, w trakcie której możliwe będzie zapoznanie się
ze specyfiką i warunkami lokalizacji przedmiotu zamówienia i istniejącą infrastrukturą.
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