Katowice, 15 stycznia 2020 r.
Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy : postępowania nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na
terenie wydziału nr 5 Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice
W odpowiedzi na pytania Oferentów, które wpłynęły do Dalkia Polska Energia S.A. w związku
z ogłoszonym postepowaniem nr 251/TI/PO/P3/P5/AC/2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na terenie
wydziału nr 5 Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice, Zamawiający przedstawia następujące
wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Chcielibyśmy zapytać czy projekt posiada jakąkolwiek dotację inwestycyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1.
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na realizację projektów:
- Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MW na terenie Wydziału nr 3
„Mysłowice”,
- Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MW na terenie Wydziału nr 5
„Wieczorek”.
Pytanie 2:
W związku z budową kotłów biomasowych na terenie Wydziału Nr. 5 Wieczorek i Nr. 3
Mysłowice będzie konieczność naruszenia elewacji obecnych budynków kotłowni oraz
wykonania prac wyburzeniowych i zagospodarowania ich otoczenia. Dlatego zapytujemy, czy
obecne budynki kotłowni na obydwu wydziałach podlegają ochronie konserwatorskiej a prace
budowlane wymagają uzyskania stosownych zgód? Kto jest odpowiedzialny za ewentualne
uzyskanie zgody konserwatora zabytków?
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Odpowiedź:
Budynki kotłowni na terenie obydwu wydziałów objęte są ochroną konserwatorską wobec
czego wymagane jest uzyskanie stosownych zgód Konserwatora Zabytków na prowadzenie
robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwoleń na budowę wraz
z odpowiednimi zgodami Konserwatora Zabytków.
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że uzyskanie wszelkich zgód i decyzji administracyjnych w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia leży w gestii Wykonawcy.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dysponuje angielską wersją językową materiałów przetargowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje materiałami przetargowymi w języku angielskim
Pytanie 4:
Czy w związku z brakiem angielskiej wersji materiałów przetargowych możliwe jest
przedłużenie terminu składania ofert do 31 marca 2020?
Odpowiedź:
Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu składania ofert po zakończeniu wizji
lokalnych na terenie Zakładów Produkcyjnych. Odpowiedzi na to pytanie udzielimy
20.01.2020r.
Pytanie 5:
Czy w przypadku ubiegania się o udzielenie zamawiania wspólnie przez kilku wykonawców
w ramach konsorcjum, warunki udziału wykonawcy w postępowaniu, określone w ust. 3.1.1.
ppkt. 1 b) oraz c) SIWZ musi spełnić każdy członek konsorcjum oddzielnie, wszyscy
członkowie konsorcjum łącznie czy przynajmniej jeden z podmiotów wchodzący w jego skład?
Z zapisu ust. 3.3.4. wynika bowiem, że wszyscy członkowie konsorcjum mają złożyć
dokumenty dotyczące sytuacji finansowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ust. 3.3.4. SIWZ wymaga się, aby w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty o których mowa w ust. 3.1.1. ppkt. 1b)
zostały złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum.
Zamawiający po zakończeniu wizji lokalnych w Zakładach Produkcyjnych rozważy ewentualną
zmianę tych warunków udziału w postępowaniu. Informacja w przedmiotowej sprawie zostanie
przekazana 20.01.2020 r.

Pytanie 6:
W związku z pkt. 3.3.11.9. SIWZ, o jaki (z jakiego zakresu) certyfikowany system zarządzania
bezpieczeństwem konkretnie chodzi i jakimi ewentualnymi dokumentami ma być potwierdzone
spełnienie tego wymogu ? Czy wystarczające jest w tym zakresie oświadczenie wykonawcy?
Odpowiedź:
Oferent jest zobowiązany wykazać, że posiada wdrożony od co najmniej od trzech lat licząc
wstecz od daty złożenia Oferty certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem.
Zamawiający nie narzuca w tym względzie żadnych wymogów co do zakresu, jednakże
Zamawiajacemu zależy na tym, aby Oferent wykazał i potwierdził stosownym certyfikatem, że
posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i stosuje wynikające z niego
standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Oferent powinien wykazać się certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, za
zgodność z normą: PN-N 18001 lub OHSAS 18001 lub ISO 45001 lub inną równoważną
dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem certyfikowaną przez właściwy organ notyfikowany
kraju, w którym został wydany ten certyfikat.
Zgodnie z zapisami ust. 3.3.9. SIWZ Ofertent jest zobowiązany do załączenia do oferty kopii
dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Oferenta wdrożonego certyfikowanego
systemu zarządzania bezpieczeństwem, w związku z czym oświadczenie Oferenta w tym
zakresie jest niewystarczajace.
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