Radomsko, 29.09.2015 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonanie projektu instalacji odpylania wraz
z modernizacją instalacji odpylania trzech kotłów wodnych typa WR-19".
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy Zamawiający przedstawia następujące
wyjaśnienie:
Pytanie:
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z zapytaniem odnośnie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.09.2015r. - III, punkt: 1, podpunkt b). posiadania wiedzy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest: krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zadań polegających na wykonaniu projektu oraz
budowie lub modernizacji instalacji odpylania kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym o
mocy nie mniejszej niż 10,0 MW, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ:
1. Czy oferenci mogą przyjąć za doświadczenie, realizacje dotyczące nie tylko modernizacji układu
odpylającego kotłownie?
2. Czy poprawne jest przestawienie zamawiającemu, informacji o wyborze naszej oferty na zakres
odpowiadającemu zamówieniu lecz dotyczący inwestycji jeszcze nie zakończonych?
Odpowiedź:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
ubiegający się o zamówienie wykaże: „wykonanie wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie
co najmniej 3 zadań polegających na wykonaniu projektu oraz budowie lub modernizacji instalacji
odpylania kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym o mocy nie mniejszej niż 10,0 MW, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” – rozdział III ust. 1 pkt. B SIWZ.
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