Ad. 1
Zgadzamy się na zmianę warunku odnośnie posiadanej wiedzy i doświadczenia w pkt. 1 lit. a) Rozdziału
VII SIWZ. Zmieniony SIWZ przesyłamy w załączniku. Zmiana została zaznaczona na czerwono.

Ad. 2
Tak, cała branża wentylacyjno klimatyzacyjna wchodzi w zakres przetargu. W harmonogramie rzeczowo
finansowym nie zostało to wyszczególnione, ale planowane zakończenie jest w pkt. 9. - wykonanie
instalacji wewnętrznych.
Ad. 3
Pompy wstępne należy dostarczyć zgodnie z PFU - 20D15-2, 40D32-3, 30A40, 80D30.
Ad. 4
Tak, można wykazać jedną osobę. Należy tę osobę wpisać w tabelach odpowiednich uprawnień.
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3.

Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin
miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

4.

Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a.

45000000-7 - Roboty budowlane

b.

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

c.

44611500-1 – Zbiorniki na wodę

d.

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

e.

42120000-0 - Pompy

Rozdział IV. Składanie ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Rozdział V. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Wykonawcy zakresu prac (robót), które Wykonawca powierzy
podwykonawcom, zgodne z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ.
Rozdział VI. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia:
1.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r.

2.

Prace objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w Zabrzu w: oddziale Zamawiającego w Zabrzu, przy ul.
Wolności 318, 41-800 Zabrze, jak również na terenie POWEN SA zgodnie z PFU.

3.

Zamawiający posiada zgodę właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na prowadzenie na ich terenie
robót budowalnych związanych z Zamówieniem.

4.

Oferta Wykonawcy obejmuje w ramach oferowanego wynagrodzenia także uzyskanie i koszty uzyskania wszelkich
niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych tego typu dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy.

5.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy ujęty został w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. Programie FunkcjonalnoUżytkowym. W związku z koniecznością ujednolicenia zapisów PFU z poszczególnymi projektami wykonawczymi
Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji prac przez Wykonawcę przekaże projekty wykonawcze zamienne.

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:
1.

Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy
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oraz zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego
zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej dwóch obiektów budowlanych spełniających w sumie
poniższe wymagania:
a. wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne,
turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi (silniki
wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień;
b. montaż rurociągów i armatury o średnicy min. DN 1000;
c. budowa zbiornika wodnego o pojemności powyżej 1000m3;
d. budowa obiektu przemysłowego o kubaturze powyżej 20 000m3;.
których łączna wartość wynosiła co najmniej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) bez podatku od
towarów i usług. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę referencją z jednej realizacji
spełniającej wymagania od a. do d., jak również wykazaniem się odrębnymi referencjami potwierdzającymi realizacje
spełniające poszczególne wymagania od a. do d. Zamawiający nie dopuszcza sumowania średnic, pojemności,
kubatury, w celu spełnienia poszczególnych wymagań od b. do d. Za równoważne referencjom uznaje się protokoły
odbioru robót bez uwag podpisane przez zamawiających.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokona
przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano,
a w przypadku robót wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego
dzień w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach
obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
2.

Sytuacji finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
20.000.000,00 zł. (słownie dwadzieścia milionów złotych).
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający
dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa
termin składania ofert.

3.

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a.

dysponuje osobami posiadającymi ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w branży konstrukcyjnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz.
1278) bez ograniczeń uprawniających do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami
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