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L.dz. PWKC/81/2020

Pionki, dn. 19.02.2020 r.

nr referencyjny PWKC/04/ZP/2020

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla
pięciu odrębnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami.”
Zamawiający w wyniku otrzymanych pytań i wniosków udziela następujących wyjaśnień dotyczących
treści SIWZ:
Treść pytań i wniosków z dn. 19.02.2020 r. wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Czy zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym i nie
uzna podstaw do wykluczenia oferenta z postępowania, jeśli oferent w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonania usługi, wykonał projekty budowlane/wykonawcze
kotłowni gazowych odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia co najmniej dwóch kotłowni gazowych, które zostały dopuszczone do użytkowania ze
wszystkimi wymaganymi prawem przepisami, uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do
rozpoczęcia robót o wydajności cieplnej minimum 1.0 MW każda, a nie jak do tej pory było
wymagane w warunkach przetargowych o wydajności cieplnej minimum 2.0 MW każda.
Odpowiedź 1:
Zamawiający zgadza się zmianę zapisów. W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie ulega
zmianie zapis § 5 pkt. 1b SIWZ oraz § 6 pkt. 1c SIWZ. Powyższe zapisy przyjmują brzmienie:
§ 5 pkt. 1b) SIWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
b)
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
wykonali projekt budowlany dwóch kotłowni gazowych powyżej 1 MW każda, które zostały
dopuszczone do użytkowania ze wszystkimi wymaganymi prawem przepisami,
uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zakresie porównywalnym
do przedmiotu zamówienia,
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§ 6 pkt. 1c) SIWZ
1.
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą:
c)
wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (minimum 2),
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia
(projekt budowlany dwóch kotłowni gazowych powyżej 1 MW każda), z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszej Specyfikacji,
Zmiana ta nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

UWAGA: JEDNOCZEŚNIE ULEGA ZMIANIE WZÓR
UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 5): § 8 PKT. 3 PRZYJMUJE
BRZMIENIE:
„Dla zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu – z
chwilą zawarcia niniejszej umowy – polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (minimalna suma ubezpieczenia 1.000.000,00 złotych) z okresem
ubezpieczenia nie krótszym niż 3 lata od daty upływu terminu do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia.
Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
(-) Robert Pyryt
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