Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 09.05.2019 r.
ZESTAW (13)

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
Pkt X 1.2.1. SIWZ
zapis „W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał, zamontował, uruchomił i przekazał do eksploatacji:
- minimum dwie kompletne instalacje odsiarczania i instalacje odpylania za kotłem o mocy minimum 25 MW oraz
- minimum jedną instalację odazotowania metodą SNCR zainstalowaną w kotle rusztowym opalanym węglem o
mocy minimum 20 MW.”
proponujemy zmienić na:
„W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał, zamontował, uruchomił i przekazał do eksploatacji:
- minimum jedną kompletną instalację odsiarczania i instalację odpylania za kotłem o mocy minimum 25 MW oraz
- minimum jedną instalację odazotowania metodą SNCR zainstalowaną w kotle opalanym węglem o mocy
minimum 20 MW.”
Proponowane przez nas zmiany zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu umożliwią wzięcie
udziału w przetargu większej liczbie wykonawców a co za tym idzie- pozwolą na zwiększenie konkurencyjności
ofert."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 2
Umowa - 10.8 „ Wynagrodzenie Umowne będzie płacone w ratach („Raty Wynagrodzenia”), powiązanych z
wykonaniem przez Wykonawcę Etapów, z zastrzeżeniem pkt. 10.28 Umowy. Wysokość Rat Wynagrodzenia
wypłacanych po wykonaniu Prac objętych odebranym Etapem określa Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
(Załącznik do Umowy). Płatność pierwszej Raty Wynagrodzenia („Wynagrodzenie za Fazę Projektowania”) nie
nastąpi wcześniej niż po uzyskaniu przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę.
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmiany w harmonogramie płatności i wprowadzenie płatności zaliczkowej
dla projektu w wysokości 7 % wartości kontraktu.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zweryfikowanie zapisów SIWZ dotyczących planowanych płatności dla
danego projektu. Zabezpieczenie zaliczki jest standardowym wymogiem dla tego typu projektów/inwestycji,
Wykonawcy nie mogą finansować inwestycji Zamawiającego. Takie stanowisko Wykonawców znajduje
odzwierciedlenie w obecnej propozycji nowelizacji ustawy PZP która ma zapewnić zabezpieczenie
przewidywanej pierwszej płatności w formie zaliczki . Tak jak ustawa ta zabezpiecza zamawiającemu możliwość
żądania gwarancji dobrego wykonania od Wykonawców, taka równowaga świadczy o równym traktowaniu obu
stron. Wykonawcy dla zabezpieczenia terminowości wykonania zamówienia musi ponieść koszty początkowe i w
tym celu proponuje zaliczkę jak powyżej. Zaliczka może zostać zabezpieczona gwarancją zwrotu zaliczki co obu
stronom pozwala na bezpieczne realizowanie inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 3
Zwracamy się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na
dzień 19 czerwiec 2019 r. Ze względu na bardzo dużą ilość wyjaśnień w toczącym się postępowaniu, mających
istotny wpływ na przygotowywane oferty zarówno ze względu na rozwiązanie techniczne jak i na proponowane
zapisy handlowe umowy co może mieć ogromne znaczenie na podjęcie decyzji o możliwości złożenia ofert w
przedmiotowym postępowaniu.
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Odpowiedź:
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: 10/06/2019 Czas lokalny:
10:45
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 10/06/2019 Czas lokalny: 11:15
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
10/06/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 10/06/2019 Czas lokalny: 11:15
2. SIWZ Rozdział XVIII pkt. 3 i 4
3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 10.06.2019 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 10.06.2019 r. o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
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