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Bochnia 29.09.2021 

 

PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Czy oferty można wysyłać do Państwa pocztą? Zapakowane w podwójną kopertę z 
oznaczeniem wskazanym w warunkach zamówienia? 

Odpowiedź: Oczywiście, zgodnie z warunkami zamówienia, można przesłać ofertę drogą 
pocztową. Należy jednak pamiętać, że: „ […] W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o 
ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu oferty do Zamawiającego”. 

2. Proszę o podanie dodatkowych informacji.  

Lp. Pytania Odpowiedzi 

1 Powierzchnia dachu 432,48 m2 

2 Kąt nachylenia dachu 11o 

3 Moc umowna 200 kW 

4 Moc przyłączeniowa 250 kW 

5 Dystrybutor sieci TAURON 

6 Sprzedawca energii elektrycznej PGE 

7 Numer działki Dz. Nr 6895 

8 Konstrukcja dachu Stalowa 

9 Pokrycie dachu Blacha trapezowa podwójna z warstwą wełny 
mineralnej pomiędzy 

10 Instalacja odgromowa w budynku Tak 

11 Stacja transformatorowa  Na terenie zakładu 

12 Usytuowanie kabli elektrycznych Prowadzone w ziemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o., 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
Tel. +48-14-612-24-64; +48-14-612-30-45, znak sprawy 09/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o. 

 

S t r o n a  2 | 2 

 

Bochnia 4.10.2021 

PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania 
09/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o. zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przesłanie 
oferty w formie elektronicznej. Jeśli dopuszczą Państwo taką formę złożenia oferty to 
prosimy o wskazanie adresu e-mail na który ma zostać wysłana oferta. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Warunkami Zamówienia i decyzją Kierownika Zamawiającego, musimy odrzucić 
Państwa prośbę o przesłanie oferty w formie elektronicznej. Ze względu na tryb postępowania 
jakim jest przetarg nieograniczony, możliwe jest przesłanie do nas oferty pocztą lub doręczenie 
osobiste. Musi zostać zachowana forma tajności, tj. wersja papierowa w opisanej poprawnie 
kopercie.  

Dodatkowo zmiana formy składania ofert na tym etapie byłaby niesprawiedliwa dla 
uczestników, którzy nie zdążą jej już odczytać na naszej stronie, a z którymi nie mamy kontaktu. 

 

2. Dodatkowo prosimy o usunięcie z formularza ofertowego zapisu dotyczącego leasingu:  
Oświadczam/-y*, że oferujemy leasing na wykonanie usługi będącej przedmiotem 
zamówienia w kwocie ……. zł netto. 

Odpowiedź: 

W sprawie zapisu o leasingu z załącznika nr 1 do WZ - Formularz Ofertowy, nie jest to 
informacja, która wpływa na ocenę oferty i nie zostanie wykreślony z formularza, można go 
jednak pominąć podczas wypełniania. Zapewniamy, że brak tej informacji nie spowoduje 
odrzucenia oferty. 

 
3. W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania 

09/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o. zwracamy się z uprzejmą prośbą o udsotępnienie 
załacznika nr 8 do WZ gdyż nie został załączony do dokumentacji, a wymagacie go 
Państwo do złożenia oferty. 

Odpowiedź 

W warunkach zamówienia nr 09/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o. Rozdział 5 : Wykaz 
następujących oświadczeń lub dokumentów jakie wykonawca winien dostarczyć w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, został wymieniony załącznik nr 
8 (Szczegółowy kosztorys oferowanej usługi), nie był on zamieszczony na stronie, ponieważ jest 
to dokument, który każdy z wykonawców powinien przygotować indywidualnie. 

4. Jaka jest wartość zabezpieczenia przedlicznikowego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z umową o dystrybucji energii elektrycznej - przekładniki prądowe [A] to 400/5 


