Katowice, 21 stycznia 2020 r.
Zmiany nr 1 do SIWZ

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 nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz pytań 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 zmiany w części 1 SIWZ:
Ust. 1.5. otrzymuje następujące brzmienie:
1.5.

Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania
powinny być wysłane w formie edytowalnej (np. MS Word) na adres mailowy:
krzysztof.buczek@dalkia.com oraz adam.legutko@dalkia.com i potwierdzone na piśmie
1.5.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
i. Krzysztof Buczek tel. 727 696 005 e-mail: krzysztof.buczek@dalkia.com
ii. Adam Legutko tel. 605 301 876 e-mail: adam.legutko@dalkia.com
1.5.2. W sprawach dotyczących odbycia wizji lokalnej:
i.

Dawid Sarnowski tel. 722 030 702, e-mail: dawid.sarnowski@dalkia.com

Zmianie uległa jedna z osób uprawniona do porozumiewania się z Oferentami.
Ust. 2.4.2. otrzymuje następujące brzmienie:
2.4.2. Termin odbycia wizji lokalnej
Zamawiający organizuje wizję lokalną w dniach:
a) od 15 do 17 stycznia 2020 r.
b) od 27 do 28 stycznia 2020 r.
Udział Oferenta w wizji w terminie, o którym mowa w ust. b) powyżej nie jest obowiązkowy.
Dokładny termin i godzinę należy ustalić z osobą wymienioną w ust. 1.5.2. pkt. i. powyżej.
Zamawiający daje Oferentom możliwość odbycia kolejnej wizji lokalnej.
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ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice, Polska
KRS: 0000166177, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 954-18-63-415, Regon: 273247884, Kapitał zakładowy: 202 265 035,70 PLN

T: +48 32 603 57 00
sekretariat.dpe@dalkia.com
dalkiapolskaenergia.com

Ust. 3.1.1. otrzymuje następujące brzmienie:
3.1.1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Oferent
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia w terminie i w sposób określony w SIWZ. Oferent jest zobowiązany
wykazać, że:
i.
w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychody nie
mniejsze niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w
każdym roku obrotowym,
ii.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Oferent
powinien wykazać się zdolnością kredytową wystawioną tylko przez
jeden bank (nie dopuszcza się sumowania zdolności kredytowej
wystawionej przez kilka banków na jeden podmiot).
Informacja dla konsorcjum: w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w
pkt. i. członkowie konsorcjum warunek ten powinni spełnić łącznie. W
przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. ii. wymaga się, aby lider
konsorcjum dysponował środkami własnymi lub zdolnością kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 70% kwoty, o której mowa w tym punkcie.
c) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia wyrażających się należytym wykonaniem w okresie
ostatnich pięciu lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
i. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia obejmujące
wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu ciepłowni lub
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 10,0 MWt, opartej o kocioł
wodny lub parowy opalany biomasą w postaci zrębki drzewnej wraz z
układem magazynowania i podawania paliwa, obejmującej co najmniej
projekt budowlany oraz projekty wykonawcze,
ii. zrealizowali w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia obejmujące
dostawę kotła biomasowego o mocy nominalnej od 10,0 MWt do 50 MWt,
opalanego zrębką drzewną,
iii. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty
budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum
10,0 MWt, łącznie z zabudową kotła wodnego lub parowego, wraz
z układem magazynowania i podawania paliwa.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków wskazanych w ust. 3.1.1 ppkt.1c)
Oferent zobowiązany jest przedstawić referencje wystawione przez podmioty,
na rzecz których Oferent wykonał prace projektowe / roboty budowlane.

Informacja dla konsorcjum: w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w
pkt. i. , ii. oraz iii. członkowie konsorcjum warunek ten powinni spełnić łącznie.
d) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania
zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Oferent zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej:
i. Technologiem posiadającym wiedzę i doświadczenie w realizacji co
najmniej dwóch zadań projektowych i wykonawczych przedsięwzięć
związanych z budową ciepłowni lub elektrociepłowni spalających w
100% biomasę i min. 5 lat doświadczenia zawodowego przy
wykonywaniu zadań projektowych,
ii. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie obejmujące swym
zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane ciepłowni lub
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWt,
iii. Kierownikiem Prac z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku
kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej,
iv. Kierownikiem Prac sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i min. 5 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i
urządzeń cieplnych,
v. Kierownikiem Prac branży elektrycznej z uprawnieniami zawodowymi do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku
kierownika robót w branży instalacji elektrycznych,
vi. Kierownikiem Prac branży AKPiA z uprawnieniami zawodowymi do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i min. 5 lat doświadczenia na
stanowisku kierownika robót w branży AKPiA,
vii. Inspektor nadzoru BHP posiadający wykształcenie wyższe lub
techniczne w zakresie BHP oraz posiada min. 5 lat doświadczenia jako
koordynator lub inspektor BHP.
W celu potwierdzenia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie pełnienia w/w funkcji.
W/w osoby za wyjątkiem osoby wskazanej w pkt. vii. muszą posiadać ważne
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2019 poz. 11861186.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 poz. 2272).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że
osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poświadczenia, o
których mowa powyżej. Do wykazu osób zostaną dołączone kopie dokumentów
potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje oraz zaświadczenia o
wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doprecyzowano warunki udziału dla konsorcjów w postępowaniu oraz
zmieniono wymagania dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(ppkt. c)) – warunek dotyczący doświadczenia w realizacji dostaw kotłów.
Dopisano ust. 3.2.14.:
3.2.14. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dn. 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba
kary (Dz. U. z 2015 r. poz 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
Ust. 3.3.4. otrzymuje następujące brzmienie:
3.3.4. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej potwierdzające spełnienie
wymogów, o których mowa w ust. 3.1.1. ppkt. 1b) i oraz ii przez Oferenta:
aktualne sprawozdanie F01 za trzy kwartały 2019 oraz bilans i rachunek
zysków i strat w latach: 2016, 2017, 2018 lub deklarację podatkową PIT 36/36L
za lata: 2016, 2017, 2018 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe
dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika
konsorcjum. Ponadto Oferent przedstawi opinię dotyczącą zdolności
kredytowej i/lub wysokości środków na koncie z banku prowadzącego rachunek
Oferenta wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
Oferty. W treści opinii bankowej zdolność kredytowa i/lub wysokość
posiadanych środków ma zostać potwierdzona na datę wystawienia opinii. W
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe
dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika
konsorcjum.
Doprecyzowano kwestię dotyczącą zdolności kredytowej

Ust. 3.3.7. otrzymuje następujące brzmienie:
3.3.7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w
postępowaniu na podstawie zapisów ust. 3.2.2. lub 3.2.3. oraz 3.2.14
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert.
Zaświadczenia o niekaralności zostaną dołączone do oferty zarówno w
przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi jak i w przypadku osób
zasiadających jako członkowie jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.
Dopisano termin wystawienia wymaganych dokumentów
Ust. 3.3.11.9. otrzymuje następujące brzmienie:
3.3.11.9.

posiadaniu od co najmniej trzech lat licząc wstecz od daty złożenia Oferty
wdrożonego certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem,
zgodnie 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.

Dopisano normy zgodnie z którymi Oferent musi posiadać certyfikowany system
zarządzania bezpieczeństwem.
Ust. 5. otrzymuje następujące brzmienie:
5.
5.1.

ZŁOŻENIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert, z dopiskiem:
NAZWA I ADRES OFERENTA
Oferta w odpowiedzi na postepowanie

„Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MWt na terenie wydziału nr 5
Wieczorek i wydziału nr 3 Mysłowice”
- nie otwierać
5.2.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, 40205 Katowice ul. Ścigały 14, najpóźniej dnia 19 lutego 2020 r. do godz.12:00.

5.3.

Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie
zwrócona Nadawcy.

5.4.

Za termin złożenia oferty uważa się chwilę złożenia lub wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego. W szczególności dla zachowania terminu nie jest wystarczające
nadanie przesyłki z ofertą pocztą/kurierem przed jego upływem.

Zmianie uległ termin składania ofert.

Ust. 6.1. otrzymuje następujące brzmienie:
6.1.

Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu
19 lutego 2020r. o godz. 12.15.

Zmianie uległ termin otwarcia ofert przez Zamawiającego.
Ust. 13.7. otrzymuje następujące brzmienie:
13.7.

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia do 05 lutego 2020 roku.

Zmianie uległ końcowy termin zadawania pytań przez Oferentów.
Dołączono następujące załączniki:
1. Opinia techniczna dla budynków ZP3 Mysłowice i ZP5 Wieczorek
2. Basic Design
Załączniki powyższe można pobrać z poniższej lokalizacji (link):
Opinia techniczna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part1.rar
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part2.rar
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part3.rar
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part4.rar
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part5.rar
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/opinia_budowlana.part6.rar

Basic Design:
http://dalkiapolskaenergia.com/files/przetargi/emerald/Basic%20Design.rar

Krzysztof Buczek
Przewodniczacy Komisji Przetargowej

