
 

 

 

 

                                    

 

 

 
 

Jasło, 19 maja 2020 r. 

Znak sprawy: 130000/273/13/2020-ZAP 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 

 

Dotyczy: postępowania na modernizację rozdzielni głównej – ZUS O/ Jasło Bud. A, znak postępowania 
130000/273/13/2020-ZAP 
 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w postępowaniu. 

Pytanie nr 1: 

Czy do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS i oświadczenie 
o płatności podatków z Urzędu Skarbowego ? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wymaga przedłożenia oświadczeń wymienionych w zapytaniu.  
 
Pytanie nr 2:  
 
Prosimy o informację czy Zamawiający ma wymagania co do ilości pracowników  jaką może się wykazać 
firma biorąca udział w postępowaniu ?  
 
Odpowiedź:  
 



Zamawiający nie ma wymagań w zakresie ilości pracowników. Nadmieniamy, że Wykonawca powinien 
spełnić warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami legitymującymi się 
odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, tj. kierownikiem robót oraz projektantem 
w specjalności elektrycznej, a osoby wykonujące roboty instalacyjne powinny być zatrudnione na 
umowę o pracę, zgodnie z wymaganiami Zapytania i wzoru umowy.  

Pytanie nr 3: 

Proszę podać rząd wielkości mocy/amperarzu dla poszczególnych odpływów z uwagi na bardzo duże 
rozbieżności cenowe. 

 Odpowiedź:  

Suma mocy odpływów rozdzielnicy wynosi 160 kW 

najmocniejsze pola to: 250A 160A 125A 80A pozostałe pola nie przekraczają 63A. 

Dokładne moce odpływów zostaną ustalone na etapie prac projektowych. 

Pytanie nr 4:  

Proszę o przesłanie wymiarów oraz parametrów układu lub zdjęcia z uwagi na rozbieżności w przyjęciu 
odpowiedniej kwoty cenowej za rozmiar pola, w którym ma być zlokalizowany układ. 

Odpowiedź:  

Rozmiar pola ma być dostosowany do zabudowanych aparatów. Dopuszcza się montaż pionowy 
piętrowy rozłączników oraz mieszany pionowy i poziomy. 

Pytanie nr 5:  

Co w przypadku czujnika kolejności zaniku faz? Odpowiedź została udzielona na sygnalizację napięcia 
i pomiar prądu oraz napięcia. 

Odpowiedź:  

Wystarczy zastosować po 1 układzie czujnika kolejności faz tylko na dopływach. 

Pytanie nr 6:  

Proszę o potwierdzenie ilości pól ponieważ 20 pól wolnostojących, gdzie załóżmy minimalny wymiar 
jednego pola to 600 mm szerokości wychodzi 12 metrów szerokości + 1,8 metra rezerwy. Czemu ma 
służyć taka ilość pól? Proszę również o informację czy jest miejsce na taką ilość. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga stosowania oddzielnych sekcji dla każdego z odpływów. Odpływy o małych 
mocach będzie można zabudować w jednej sekcji.  

 



W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert na 21 maja 2020 
r. do godz. 10.00 i treść Zapytania następująco:    

Pkt 6.4 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
6.4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zampubl_jaslo@zus.pl 
lub 
6.4.2 dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Jaśle ul. Rynek 18 b budynek A dziennik podawczy pokój nr 103 z dopiskiem: „Oferta - 
modernizacja rozdzielni głównej – ZUS O/ Jasło Bud. A. Nie otwierać przed 21.05.2020 r. godz. 10.00”  

    
- do 21 maja 2020 r. do godz. 10:00”   

 

Pkt 6.7 otrzymuje brzmienie:  

„Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:00 (w dniu 21.05.2020 r.), informację 
zawierającą hasło w celu otwarcia oferty. Hasło przesłane po wskazanym powyżej terminie spowoduje, 
że oferta nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty”.  

 

   Z wyrazami szacunku 

p.o. Zastępca Dyrektora Oddziału  

                Łukasz Dębiak  

 

 
 


