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Odpowiedzi na pytania Oferentów 

 

1. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% 

wynagrodzenia netto? 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% 

wynagrodzenia netto. 

2. Czy Zamawiający wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej 

do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie 

dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie? 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia do umowy. 

4. Proszę o udostepnienie projektu technicznego a zwłaszcza wszystkich rzutów w rozszerzeniu *.dwg  

plik AutoCad – znacznie ułatwi to i przyspieszy wykonanie wszelkich obliczeń. 

W dniu 06.02.109 r. Zamawiający udostępni i wyśle wszystkim Oferentom wybrane rysunki w 

rozszerzeniu *.dwg. Jednocześnie w tym samym dniu, Zamawiający wyśle nowsze rewizje niektórych 

projektów technicznych. 

5. Czy wykonanie tras kablowych jest w zakresie tego postępowania, ponieważ stwierdzono wiele luk 

w dokumentacji tras. 

Tak, kompleksowe wykonanie tras kablowych jest w zakresie tego postępowania. 

- brak specyfikacji ilościowej i jakościowej tras kablowych 

Specyfikacje są w plikach: 

-  P296-ILF-W036-++++++-EL-TD-0001_Rew.1.pdf INSTALACJE ELEKTRYCZNE – KABLE I TRASY KABLOWE 

OPIS TECHNICZNY 

- P296-ILF-W036-+++++-EL-LT-0002_Rew.1.pdf INSTALACJE ELEKTRYCZNE – KABLE I TRASY KABLOWE 

LISTA KABLOWA – ODBIORY TECHNOLOGICZNE 

- P296-ILF-W036-+++++-EL-LT-0003_Rew.1.pdf INSTALACJE ELEKTRYCZNE – KABLE I TRASY KABLOWE 

LISTA KABLOWA – ODBIORY OGÓLNE 

również są dane w dokumentach związanych z obliczeniem kabli P296-ILF-W036-+++++-EL-CL-

0004_Rew.1.pdf, P296-ILF-W036-+++++-EL-CL-0005_Rew.1.pdf i P296-ILF-W036-+++++-EL-CL-

0006_Rew.1.pdf. 

- brak rysunków P296-ILF-W036-+++++-EL-PL-0008 oraz P296-ILF-W036-+++++-EL-PL-0009 

W dniu 06.02.109 r. Zamawiający udostępni i wyśle wszystkim Oferentom ww. rysunki. 

- brak opisów przekrojów tras kablowych na rzutach inst. oświetlenia i siły 
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W dniu 06.02.109 r. Zamawiający udostępni i wyśle wszystkim Oferentom ww. rysunki. 

6. Czy budynek gospodarki amoniakiem wchodzi w zakres postępowania, ponieważ brakuje schematu 

rozdzielnicy 0,4kV Z001BLA03 (32W) (ROZDZIELNICA AMONIAKU) a w pliku „P296-ILF-W036-+++++-EL-

LT-0002_Rew.1 pkt 2.5 Rozdzielnica 0,4kV Z001BLA03 (32W) (ROZDZIELNICA AMONIAKU)” są 

wyspecyfikowane obwody i urządzenia, jakie maja być zasilane z tej rozdzielnicy. 

Budynek gospodarki amoniakiem wchodzi w zakres postępowania. Podwykonawca musi doprowadzić 

kable do rozdzielnicy 0,4kV Z001BLA03 (32W) (ROZDZIELNICA AMONIAKU) i uczestniczyć w jej rozruchu 

stacji wody amoniakalnej, natomiast projektowanie, dostawa i montaż rozdzielnicy wraz ze wszystkimi 

kablami odpływowymi do obwodów i urządzeń jest w zakresie innego podwykonawcy.  

Zwracamy również uwagę, że w przypadku rozdzielnicy 0,4kV Z001BMA01 (39W) (ROZDZIELNICA 

ODDYMIANIA) jest podobna sytuacja. 

7. Na stronie głównej postępowania HZ/2019/01/00078 podano: 

Zakres rzeczowy nie obejmuje m.in.: 

1) dostawy i montażu rozdzielnic 3W/4W, 6W/7W; 

2) dostawy przemienników częstotliwości; 

3) projektowania i wykonania systemu Econtrol, jedynie zakres obejmuje wymuszanie sygnałów i 

udział w uruchomieniu i rozruchu systemu. 

natomiast w SIWZ podano, że oprócz trzech w//w punktów wyłączono również   

4) wykonanie siatki uziemień terenu zewnętrznego nowobudowanej KG. 

              Proszę o jednoznaczne określenie zakresu w/w postępowania. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymienione wyżej roboty i dostawy są poza zakresem 

niniejszego postępowania. Zapis będzie doprecyzowany w Załączniku nr 1.1 do Protokołu negocjacji:  

Zakres rzeczowy nie obejmuje m.in.: 

1) dostawy i montażu rozdzielnic 3W/4W, 6W/7W; 

2) dostawy przemienników częstotliwości; 

3) projektowania i wykonania systemu Econtrol, jedynie do zakresu Podwykonawcy należy 

układanie i podłączenie kabli, posadowienie szafy systemowej, wymuszanie sygnałów i udział 

w uruchomieniu i rozruchu systemu; 

4) wykonanie siatki uziemień terenu zewnętrznego nowobudowanej KG, 

5) wykonanie posadowień (ustojów fundamentowych) pod słupy. 

8. Czy całe oświetlenie terenu tzn. oprawy na konstrukcjach, na ścianach, na wysięgnikach lub na 

słupach pokazane na rysunku nr „P296-ILF-W037-+++++-EL-PL-0004_Rew.0 - oświetlenie terenu” 

należy wyłączyć z zakresu oferty czy tylko jakąś część tego oświetlenia np. oświetlenie na słupach 

stalowych? 

Zakres obejmuje wykonanie wszystkich instalacji oświetlenia (wewnętrznego i terenu) wraz ze słupami, 

wysięgnikami, uchwytami itd. Jedynie, zakres nie obejmuje wykonanie posadowień (ustojów 

fundamentowych) pod słupy, które będą w zakresie innego podwykonawcy, zajmującego się drogami. 

Jest to opisane w Załączniku nr 1.1 do Protokołu negocjacji. 


