



Rybnik, dnia 08.02.2023 r.

Odpowiedź na pytanie 

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa tożsamego z obecnie eksploatowanym, układu kogeneracyjnego do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz nowej komory fermentacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na oczyszczalni ścieków                                w Rybniku-Orzepowicach należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.              z siedzibą w Rybniku.

W związku z pytaniami skierowanym do PWiK Sp. z o.o. odnośnie ww. postępowania przekazujemy Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią. 

Pytanie: 
1.   Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Proponujemy punkt VII d i e zastąpić brzmieniem:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;
(…)
d)  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę lub modernizację obiektów oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto (dziesięć milionów złotych 00/100 PLN)
e)  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedną) robotę projektową obejmującą wykonanie projekt budowy instalacji kogeneracji lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100 PLN) 
lub
f)   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującą swym zakresem wykonanie układu kogeneracji o łącznej wartości zadania co najmniej 15 000 000 PLN brutto (piętnaście milionów złotych 00/100 PLN)
 
Odpowiedź:
 Zamawiający nie dokona zmiany w specyfikacji przetargowej. 

Pytanie: 
2.   Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących podwykonawstwa, w tym o zmianę zapisów p. II p. 1. Specyfikacji:
„Całości prac objętych niniejszym postępowaniem nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych/projektowych o wartości nie większej niż 40 % wartości umowy”
Propozycja zmiany:
„Całości prac objętych niniejszym postępowaniem nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych/projektowych o wartości nie większej niż 80 % wartości umowy”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany w specyfikacji przetargowej. 


Pytanie: 
3. Z uwagi na złożoność tematu wracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany dot. terminu składania ofert. 


