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                                      Jaworzno, dn. 03.06.2014 r. 
    

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

nr 83/A/14 pt. „Budowa stacji elektroenergetycznej GSZ 20/6kV szybu Grzegorz 
w Jaworznie”. 

 
W związku z otrzymanymi pismami z pytaniami  dotyczącym treści wymagań ofertowych dla 
przetargu nieograniczonego nr 83/A/14, poniżej cytujemy zadane pytania i udzielamy 
odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia możliwości Zastosowania 

urządzeń równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza bowiem w warunkach ofertowych 

takiej możliwości, a jej wprowadzenie mogłoby de facto poszerzyć krąg podmiotów 

uczestniczących w Przetargu, a - w konsekwencji - wpłynąć na obniżenie ceny. 

Nadto, jako, iż uważa się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych 

do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ (wyrok KIO z dnia 24.11.2014 roku, KIO 

256/14, LEX nr 1438445), to wprowadzenie możliwości zaoferowania urządzeń 

równoważnych nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla interesu Zamawiającego. 

Zamawiający uzyska bowiem urządzenia o cechach tożsamych z obecnie wymaganymi. 

Co więcej, wprowadzeniu prawa oferowania urządzeń równoważnych nie sprzeciwia się 

również konieczność ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, gdyż można nią 

obciążyć Wykonawcę, który będzie chciał zaoferować urządzenia równoważne. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający, zgodnie z punktem IV ppkt. 6 Wymagań ofertowych dokonał modyfikacji treści 
przedmiotowych wymagań. 

 
Stosowna informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej www.tauron-
wydobycie.pl . 

 

http://www.tauron-wydobycie.pl/
http://www.tauron-wydobycie.pl/
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Wymagania ofertowe do przetargu jw. zawierające zmianę oraz wniosek o 
dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego są również do 
pobrania na stronie: http://umowy2.tauron-wydobycie.pl  

 
Pytanie nr 2 
 
W pkt III 13 ust. q) przedstawione są wymagania posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez W pkl III, 
13.q) Tauron Wydobycie S.A. (dalej: „Zamawiający") żąda, by wykonawca legitymował się 
wykonaniem minimum dwóch robót w zakresie budowy lub przebudowy (modernizacji) stacji 
energetycznych wysokiego/średniego napięcia o wartości minimum 8 000 000,00 PLN każda. 
Mając to na względzie, prosimy o rozważenie, czy stawianie wykonawcom tak istotnego 
(wymagającego) warunku nie ograniczy kręgu podmiotów, zdolnych do uczestnictwa w Przetargu (a - 
w konsekwencji -uczciwej konkurencji), wpływając jednocześnie negatywnie na poziom ceny z 
najkorzystniejszej oferty. Wobec tego wnosimy o zmianę w/w warunku, poprzez zażądanie, by 
wykonawca wykazał wykonanie wyłącznie jednej roboty w zakresie budowy lub przebudowy 
(modernizacji) stacji energetycznych wysokiego/średniego napięcia o wartości minimum 8 000 000,00 
PLN. Uważamy, iż wykonanie jednej roboty o tak dużej wartości oraz ewentualnie jednej roboty 
budowlanej o wartości minimum 3 000 000,00 PLN jest doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu 
zamówienia i pozwoli wybrać wykonawcę, który będzie jak najbardziej należycie przygotowany do 
realizacji zamierzonej inwestycji. Z drugiej strony, takie ukształtowanie warunków w zakresie wiedzy i 
doświadczenia, poszerzy z pewnością krąg podmiotów, które będą w stanie uczestniczyć w Przetargu, 
co - w konsekwencji -da szansę na obniżenie ceny za wykonanie zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający posiada zezwolenie na składowanie ziemi zbędnej z wykopów na terenie kopalni lub 
składowanie na terenie miasta? 
 
Odpowiedź: 
Sposób postępowania podczas realizacji robót budowlanych w zakresie ochrony środowiska, 
gospodarowania odpadami, Zamawiający określił w Załączniku nr 5 do wymagań ofertowych  
tj. Projekcie umowy (§7 Obowiązki w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania 
odpadami i bhp).    
 
Pytanie nr 4 
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 18.06.2014r. co umożliwi 
uzyskanie konkurencyjnych ofert od producentów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. 
 

http://umowy2.tauron-wydobycie.pl/

