Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 09.04.2019 r.
Zestaw (4)
WYKONAWCY
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania
MPEC/PE-EZ/74/19) na „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do zapisu SIWZ pkt 1.3.2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu dotyczącego
wykazania środków finansowych lub zdolności kredytowej poprzez zmniejszenie wymaganej kwoty do 25 000
000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych).
Pytanie nr 2
Prosimy o zmianę wymagań w zakresie punktu X podpunkt 1.3.2 i proponujemy, aby zapis brzmiał: „wykazać
wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości niemniejszej niż 40.000.000,00 (słownie:
czterdzieści milionów złotych), według informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert”.
Pytanie nr 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez obniżenie do 45.000.000 zł
wymagań w zakresie wymaganego przychodu ze sprzedaży z ostatnich trzech lat, którymi musi wykazać się
oferent.
Pytanie nr 4
Jako producent kotłów oraz firma, która posiada wiedzę i doświadczenie jak również zdolność finansową w
zakresie realizacji tego typu inwestycji zwracam się z prośbą zmianę wymagań w zakresie punktu X podpunkt
1.3.1. Proponujemy, aby zapis brzmiał: „wykazać, że za okres ostatnich trzech lat obrotowych, przychód ze
sprzedaży wyniósł nie mniej niż 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) w każdym roku lub jako
średnia z trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres”.
Pytanie nr 5
W nawiązaniu do zapisu SIWZ pkt 1.3.3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu dotyczącego
minimalnej kwoty posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
poprzez zmniejszenie wymaganej kwoty do 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych)."
Odpowiedź na Pytania od 1 do 5:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów, które otrzymują brzmienie jak poniżej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 049-113436; Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym - III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna
zdolność ekonomiczna i finansowa),
1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych, przychód ze sprzedaży wyniósł nie mniej
niż 45 000 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres,
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2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 30 000
000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów złotych), według informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) (OC
delikt i OC kontraktowe).
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a dokumentów składanych
przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art.
24aa ustawy Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na
zasadach przedstawionych w pkt. 1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
2. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);
3. rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z których będzie wynikać,
że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż 45 000 000 PLN (słownie:
czterdzieści pięć milionów złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć
dokumenty za ten okres.
2. SIWZ Rozdział X pkt 1.3.
W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna
zdolność ekonomiczna i finansowa),
1.3.1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, przychód ze sprzedaży
wyniósł nie mniej niż 45 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) w każdym roku
lub jako średnia z trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć
dokumenty za ten okres,
1.3.2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów złotych), według
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca
posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
1.3.3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00 zł (słownie:
piętnaście milionów złotych) (OC delikt i OC kontraktowe).
3. SIWZ Rozdział XII pkt 7.3 – 7.5.
7.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
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Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na
zasadach przedstawionych w pkt.1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
7.4. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia minimum na kwotę 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
7.5. rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z których będzie
wynikać, że w każdym roku obrotowym lub jako średnia z trzech lat przychód ze sprzedaży wyniósł nie
mniej niż 45 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych). Jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku
sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość
przychodów;
Pytanie nr 6
Licząc na przychylność z Państwa strony i przesunięcie terminu składania ofert, prosimy również o przesunięcie
terminu zadawania pytań.
Pytanie nr 7
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem oraz po wstępnym przeanalizowaniu dokumentacji
przetargowej jak również po odbytej wizji lokalnej zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania
ofert na 14 czerwca 2019r.
Pytanie nr 8
Ze względu na wymóg dogłębnej analizy technologicznej oferty oraz okres obejmujący przedłużone weekendy
świąteczne proszę o przesunięcie terminu złożeni oferty do 14.06.2019r.
Odpowiedź na Pytania od 6 do 8:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów, które otrzymują brzmienie jak poniżej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 049-113436; Sekcja IV: Procedura
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 31/05/2019 Czas lokalny:
10:45
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2019 Czas lokalny: 11:15
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
29/07/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2019 Czas lokalny: 11:15
2. SIWZ Rozdział XVIII pkt. 3 i 4
3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 31.05.2019 r. godz. 10:45 czasu polskiego. Otwarcie
ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
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