
Radzyń�  Podlaski, 2020.03.10

dot.:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach
przedsięwzięcia  pn.  "Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu
zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu
Podlaskim”.

WYJAŚNIENIE V

Pytanie 73
  Ze względu ńa obszerńy zakres dokumeńtacji jaką ńalez"y złoz"yc� wraz z ofertą przetargową
zwracamy się z pros�bą o przedłuz"eńie termińu składńia ofert do dńia 27.03.2020r. 
Odpowiedź 73
Zamawiający ńie wyraz"a zgody ńa przedłuz"eńie termińu składańia ofert. 

Pytanie 74
W  związku  z  duz"ym  zakresem  wymagańych  przez  Zamawiającego  dokumeńto� w,  kto� re
ńalez"y dołączyc� do oferty oraz duz"ym zakresem przedmiotu zamo� wieńia i jego złoz"ońos�cią
prosimy o zmiańę termińu składańia ofert ńa dzień�  25.03.2020 r. 
Uzasadńieńie:
Zamawiający wymaga w SIWZ przygotowańie wielu dokumeńto� w, kto� re wykraczają poza 
stańdardowe wymagańia w tego typu postępowańiach, w tym między ińńymi:

1. Schematy techńologiczńe i elektryczńe 
2. Opisy 
3. Paszport agregato� w kogeńeracyjńych 
4. Kosztorysy z zestawieńiami materiało� w i sprzętu (w sytuacji braku projektu i 

formule przetargu „zaprojektuj i wybuduj”) 
Aby umoz" liwic� wykońawcom ro� wńe waruńki złoz"eńia ofert w ńaszym przekońańiu 
końieczńe jest dańie zapewńieńie wykońawcom wystarczającego czasu ńa przygotowańie 
ofert.
Wydłuz"eńie termińu ńa przygotowańie ofert pozwoli wykońawcom ńa dokładńiejsze 
okres�leńie koszto� w i co za tym idzie przygotowańie korzystńiejszych dla Zamawiającego 
ofert.
Odpowiedź 74
Zamawiający ńie wyraz"a zgody ńa przedłuz"eńie termińu składańia ofert.



Pytanie 75
Proszę  o  potwierdzeńie  iz"  zgodńie  z  waruńkami  przyłącza  ńr  19-CO/WP/00104  i
19-CO/WP/00186  rozdzielńica  SN  w  stacji  ST-1  PEC  Radzyń�  podlega  przebudowie/
dostosowańia/ wymiańy   do ińwestycji przyłączeńia układu kogeńeracyjńego, w tym celu
zakres  przebudowie/  dostosowańia/  wymiańy    podlega  takz"e  pola  rozdzielńicy  SN
ńalez"ące do własńos�ci PGE Dystrybucja S.A.?
Proszę o ińformacje odńos�ńie zapisu PFU pkt 1.1.2.3 Roboty  pod pkt 7.a i 7.b co ińwestor
miał ńa mys�li? Czy ińwestor chce aby dla kogeńeracji powstała osobńa rozdzielńica SN ?
Proszę o ińformacje odńos�ńie stańu pracy rozdzielńicy SN w stacji ST-1 PEC Radzyń� . Czy
zakład pracuje ńa zamkńiętym łączńiku szyń czy otwartym (rezerwa jawńa czy ukryta)?
Odpowiedź 75
Zamawiający wymaga dostosowańia rozdzielńi SN w zakresie wykońańia wyprowadzeńia
mocy – zgodńie z waruńkami przyłączeńia wydańymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział w
Lublińie oraz wymagańiami okres� lońymi w dokumeńtacji przetargowej.
Zgodńie  z  zapisem  w  PFU  1.1.2.3.  pkt  7c.  „Zakres  prac  opisany  w  pkt  5  warunków
przyłączenia (załącznik nr 3 do PFU) leży po stronie PGE Dystrybucja S.A”. 

Przedsiębiorstwo pracuje ńa rezerwie jawńej. 


