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dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 

 
WYJAŚNIENIE VIII 

 
Pytanie 47 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 27.04.2020 r. 
na dzień 29.05.2020 r. Z uwagi na obecną sytuację w kraju wydłuża się czas niezbędny na 
dokonywanie ustaleń z poddostawcami. Drugą kwestią jest duża ilość pytań od potencjalnych 
Wykonawców dotyczących zarówno kwestii technicznych jak i formalno- prawnych oraz 
udzielanych odpowiedzi, które wymagają skrupulatniej analizy. 
Mając na uwadze powyższe- powstaje konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na 
przygotowanie dla Zamawiającego rzetelnej oferty zarówno pod względem technicznym jak i 
finansowym, co w efekcie, z korzyścią dla Zamawiającego, wpłynie na zwiększenie 
konkurencyjności. 
Odpowiedź 47 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Pytanie 48 
 W imieniu Wykonawcy zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 30.07.2020 r.  
W ocenie Wykonawcy, w obliczu trwającej pandemii Sars-Cov-2, staranne przygotowanie i 
złożenie oferty w obecnym terminie staje się niemożliwe. W konsekwencji wprowadzenia na 
terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii, znacząco utrudnione lub wręcz uniemożliwione staje 
się skoordynowanie prac nad przygotowaniem oferty, pomimo wszelkich starań Wykonawcy. Ze 
względu na stosowanie się większości polskich i zagranicznych firm do zaleceń związanych z 
ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa, w znaczący sposób ograniczone zostały możliwości 
spotkań wewnętrznych, spotkań z podmiotami zewnętrznymi, w tym z podwykonawcami i 
dostawcami, z którymi Wykonawca zamierza nawiązać współpracę w celu właściwego 
przygotowania oferty. Wielu pracowników Wykonawcy, a także naszych partnerów 
biznesowych, przebywa obecnie na urlopach opiekuńczych, wypoczynkowych lub pracują w 
trybie zdalnym, co uniemożliwia prowadzenie prac nad ofertą z równą swobodą jak w trybie 
stacjonarnym. Jednocześnie, wprowadzane restrykcje w mobilności pracowników wewnątrz i 
poza granicami kraju stanowią dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w 
postępowaniu przeszkodę w uczestniczeniu w wizji lokalnej na terenie Zakładu.  



 
Ponadto, w celu przygotowania oferty, Wykonawca zamierza podjąć współpracę z partnerami 
zagranicznymi. Poza wymienionymi wyżej przeszkodami, konieczność przetłumaczenia szeregu 
dokumentów obcojęzycznych naszych partnerów będzie dodatkowym czynnikiem wydłużającym 
prace nad przygotowaniem oferty.  
Zmiana terminu ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelną wycenę zakresu prac oraz na 
wyeliminowanie części ryzyk, a tym samym zaoferowanie przedmiotu zamówienia w 
konkurencyjnej, korzystnej dla Zamawiającego cenie. 
Odpowiedź 48 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
 
 

 


