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D/187/20 
Nr sprawy (nr TED): 2020/S 0650-117743 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 
 

WYJAŚNIENIE XXI 
 
Pytanie 192 
Jesteśmy spółką, która realizuje dostawy „pod klucz” elektrowni i elektrociepłowni już od roku 
1953. Obecnie analizujemy postępowanie nr. 2020/S 050-117743 „Roboty budowlane w zakresie 
budowy elektrowni i elektrociepłowni PEC Wyszków” i jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w 
przetargu i złożeniem oferty. Niestety ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych ze 
stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego Republice 
Czeskiej związanego z epidemią COVID-19 nie jesteśmy w stanie procedować jak w zwyczajnych 
okolicznościach. Dodatkowo wobec odwołania przez Państwa możliwości przeprowadzenia wizji 
lokalnej placu budowy nie jesteśmy w stanie samodzielnie przygotować i złożyć oferty, która byłaby 
przygotowana w sposób zapewniający równą konkurencję z przedmiotami działającymi w Polsce, 
co dodatkowo przekłada się na konieczność wkalkulowania w cenę ryzyk, które istotnie zwiększają 
cenę a być może po dokonaniu oględzin okazałoby się, że cena może być mniejsza. Wobec 
powyższego, wnioskujemy o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej, który umożliwi 
uczestnictwo w nich również podmiotów zagranicznych z terenu UE, co zapewni właściwą 
konkurencyjność postępowania. Jednocześnie wnosimy o wydłużenie terminu składania wobec 
aktualnego 11 maja 2020 o godzinie 10:00 co pozwoli na przygotowanie oferty już po odbyciu wizji 
lokalnej. W naszej ocenie przesunięcie terminu o 6 tygodni pozwoli na przeprowadzenie wizji 
lokalnej i nie stanowią istotnej różnicy ze względu na obecną sytuację na rynku a może pozytywnie 
wpłynąć na konkurencyjność postępowania i warunki finansowe ofert. Zgodna na wnioskowane 
zmiany w praktyce poszerza krąg uczestników postępowania o podmioty funkcjonujące w Unii 
Europejskiej i jest kluczowe dla przygotowania oferty przez nasza spółkę. 
Odpowiedź 192 
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją przetargową, w dniu ogłoszenia przetargu 
zamieścił informacje o wyznaczeniu trzech terminów wizji lokalnych i wszystkie 3 wizje odbyły się 
we wcześniej wyznaczonych terminach, żadna z nich nie została odwołana ani przełożona. Tak więc 
Zamawiający nie ograniczał w żaden sposób możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej placu 
budowy.  
Ponadto informujemy, że na stronie Zamawiającego dostępna jest dokumentacja zdjęciowa oraz film 
z wizji lokalnej, które w razie konieczności na wniosek Wykonawcy możemy rozbudować 
(uzupełnić) o inne elementy, które są potrzebne Wykonawcy do złożenia oferty. 



 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Spowodowane to jest 

terminem rozpoczęcia realizacji prac budowalno-montażowych, określonym w umowie o 
dofinansowanie. Jednocześnie Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej (która jest 
nieobowiązkowa) przez przedstawiciela Oferenta w Polsce lub inną firmę upoważnioną przez 
Oferenta do uczestnictwa w wizji, z którą Wykonawca na pewno współpracuje, bo jak inaczej 
rozpoczął by realizację inwestycji za niespełna dwa miesiące. 
Zamawiający – ze swojej strony – deklaruje, iż może wyznaczyć dodatkowy termin wizji lokalnej – w 
dogodnym terminie - na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

 


