1. Załączony do postępowania przetargowego projekt jest z 2017 roku, proszę o
potwierdzenie, iż mimo upływu 2 lat, materiały zaproponowane w projekcie (o
określonych parametrach w Specyfikacji Technicznej) są dostępne dziś na rynku
polskim.
Materiały oraz rozwiązania są aktualne.
2. SIWZ PKT 3. Opis przedmiotu zamówienia, napisano:"Przedmiotem zamówienia jest
robota budowlana - wykonanie modernizacji źródła ciepła sieci ciepłowniczej Portu
Lotniczego Szczecin-Goleniów polegającej na wymianie, tj. demontażu istniejącego
źródła ciepła (instalacji spalinowej) sieci ciepłowniczej Portu i wykonanie w to
miejsce nowego źródła ciepła (trzech kotłów w kaskadzie opalanych biomasą). Inwestor
wymaga wykonania modernizacji zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu
zamówienia. Granicą modernizacji źródła ciepła określającą zakres przedmiotu
zamówienia jest wejście sieci ciepłowniczej do budynku kotłowni."
Proszę o potwierdzenie, że wymiana sieci preizolowanej nie jest objęta niniejszym
postępowaniem .
Jeśli natomiast jest inaczej proszę o uzupełnienie dokumentacji o profile sieci
preizolowanej, oraz o mapę zagospodarowania terenu z naniesiona trasa. Nadmienić
pragnę, że temat nie jest opatrzony klauzulą zaprojektuj i wybuduj dlatego opis
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa winna w sposób klarowny i jasny
precyzować zakres postepowania
Zamawiający potwierdza że wymiana sieci preizolowanej nie jest objęta niniejszym
postępowaniem (przedmiotem zamówienia).
3. Załączono do postępowania projekt budowlany - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o
projekt wykonawczy.
Zamawiający informuje że Załączony Projekt jest niezbędnym dokumentem do
przeprowadzenia postępowania. Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym.
4. Załączone - rzuty, schematy (skan) są nieczytelne, prosimy o załączenie czytelnych dokumentacja winna być czytelna i jasna, tu niestety jakość rysunków jest zła i niesposób
odczytać oznaczeń. Poprosimy o załączenie ponownie czytelnej części graficznej
dokumentacji.
Załączamy projekt ww wersji plików PDF..
5. Jakie jest PKOB obiektu wchodzącego w zakres robót budowlanych?
PKOB obiektu – kotłownia terminal – 1241.
6. Projekt budowlany str 9 " (...) w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej
kanalizacji skontaktować sie z projektantem(...) " - co oznacza ten zapis- czy kanalizacja
wewnętrzna w kotłowni objęta jest przedmiotem zamówienia, czy też nie? Zapis taki
prowokuje złożenie ofert wariantowych, gdzie SIWZ tego nie dopuszcza - prosimy o
uściślenie.

Zamawiający informuje, że oferent winien przewidzieć ewentualną konieczność
modernizacji instalacji kanalizacji w budynku kotłowni.
7. Projekt budowlany str 9 " (...) Budynek biurowy (...) do wykonania nowa instalacja
centralnego ogrzewania(...)"" (...) Pomieszczenia garażowe (...) nagrzewnice wodne, (...)
Instalacja ogrzewania konwekcyjnego w budynku mieszkalnym (...) - brak odniesienia w
części rysunkowej. Czy wymiana instalacji centralnego ogrzewania objęta jest
przedmiotem zamówienia, czy zgodnie z zapisem ze specyfikacji technicznej1.3 Zakres robót objęty specyfikacją technicznąSpecyfikacja dotyczy robót objętych
projektem budowlanym:
- robót budowlanych związanych z adaptacją budynku kotłowni,
- robót instalacyjno-montażowych związanych z wymianą kotłów i instalacji
technologicznych,
Uwaga! Przedmiot umowy nie obejmuje robót instalacyjnych związanych z montażem
instalacji c.o. w budynku biurowym.
- a co w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach garażowych
oraz w budynku mieszkalnych - o których to mowa w opisie projektu budowlanego.
Proszę o jasne sprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający precyzuje: zakres przedmiotu zamówienia jest zgodny z pkt. 1.3. Zakres
robót objęty specyfikacją techniczną.
8. Jaki jest zakres robót remontowo- budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający informuje ze zakres robót remontowo – budowlanych będzie wynikał
jedynie z technologii wykonania modernizacji. W obecnym stanie obiekt kotłowni nie
wymaga prac remontowo-budowlanych.
9. Jaka jest powierzchnia pomieszczeń kotłowni i magazynu paliwa - będących
przedmiotem zamówienia.
Kotłowni dane techniczne: powierzchnia użytkowa – 75m2, powierzchnia zabudowy –
84m2, kubatura – 336m3. wynosi. Magazyn paliwa stanowią dwa silosy ulokowane przy
ścianie północno-zachodniej kotłowni na fundamencie o pow. 24,5 m2. Typowe
standardowe silosy firmy CHROME-TIME o średnicy 2,7 m i pojemności 35m3.
10. Jaka jest wysokość pomieszczeń kotłowni i magazynu paliwa - będących przedmiotem
zamówienia.
Wysokość pomieszczenia kotłowni 4,0m, silosy wysokości 8,53m npt
11. Jaki jest zakres robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia?
Wykonanie niezbędnej instalacji zapewniającej pracę układu.
12. Proszę o potwierdzenie standardu wykonania robót budowlanych jak dla pomieszczeń
technicznych.

Zamawiający potwierdza standard wykonania robót budowlanych jak dla pomieszczeń
technicznych.
13. Zamawiający wskazuje datą dzienną termin zakończenia prac (30 września 2019 r.).
Jednak w żadnym z punktów dokumentacji przetargowej nie wskazuje datą dzienną
terminu podpisani a przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą. Zamawiający wskazuje
jedynie, że oferta zachowuje ważność przez 60 dni. Oznacza to zatem, że przy dacie
składani ofert 16 lipca 2019 r. i ważności oferty 60 dni, uprawomocnienie się wyboru i
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Wykonawcy temu pozostanie 15 dni
kalendarzowych (11 dni roboczych) na zrealizowanie prac (dostawa, montaż, odbiory,
protokoły itd.). Wnosimy zatem o wskazanie datą dzienną kiedy zamawiający podpisze
umowę z wybranym Wykonawcą. Data ta – w przypadku niedotrzymania terminu będzie
podstawą do wydłużenia terminu zakończenia prac, proporcjonalnie do występującego
opóźnienia, aktualnych możliwości Wykonawcy i panujących warunków
atmosferycznych (konieczność podawania ciepła).
Inwestor podpisze umowę z wybranym oferentem niezwłocznie po upublicznieniu wyboru
najkorzystniejszej oferty. Zamiarem inwestora jest podpisanie umowy w przedmiocie
zamówienia do 31 lipca 2019 roku.
14. Wnosimy o wskazanie jaką liczbę dni roboczych przewiduje Zamawiający dla
Wykonawcy na realizację zadania (dostawa, montaż, odbiory).
60 dni.
15. Termin umowy określony w ogłoszeniu o zamówieniu stanowi istotną część umowyw
zakresie którego każda zmiana – także na zasadach konkurencyjności – musi zostać
przewidziana bardzo precyzyjnie już na etapie postępowania. Możliwa jest bowiem
sytuacja w której zbyt krótki termin realizacji zadania (jak w tym przypadku) będzie
powodem braku decyzji o złożeniu oferty. To oznacza, że taka zmiana bez podstawy nie
może być przewidziana przez wykonawcę na etapie oferty, a w takim razie dokonana
wbrew przepisom może stać się powodem korekty finansowej i zwrotu środków z
dofinansowania. Realny termin na realizację umowy w tym zakresie, liczony od 1
sierpnia 2019 roku to 5 miesięcy, dlatego wnoszę o jego korektę. Obecny termin
realizacji jest krótszy od terminu dostawy urządzeń, który Producent uznanych kotłów
jest wstanie zagwarantować.
W związku z wnioskami Oferentów dot. przedłużenia terminu na wykonanie robót
będących przedmiotem zamówienia Inwestor (Zamawiający) informuje, iż stara się
uzyskać zgodę Instytucji Zarządzającej RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 na przedłużenie terminu na wykonanie przedmiotowego zamówienia do 31
grudnia 2019 roku, jednak na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze takiej zgody.
16. Prosimy o zmianę terminu dokonania odbioru końcowego na 31.12.2019. Wskazany w
zapytaniu ofertowym i wymagany termin dokonania odbioru końcowego w dniu
30.09.2019 jest nierealny. We wskazanym terminie fabryka nie ma możliwości
zrealizowania dostaw kotłów, nie wspominając o czasie na wykonanie robót, dokonaniu
odbiorów, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, a także uzyskaniu decyzji
administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, na którą to decyzję
stosowne urzędy mają 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

W związku z wnioskami Oferentów dot. przedłużenia terminu na wykonanie robót
będących przedmiotem zamówienia Inwestor (Zamawiający) informuje, iż stara się
uzyskać zgodę Instytucji Zarządzającej RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 na przedłużenie terminu na wykonanie przedmiotowego zamówienia do 31
grudnia 2019 roku, jednak na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze takiej zgody.
17. Prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert i odpowiednie dostosowanie punktacji. Podana
w pkt. 7 ppkt 1 ust. 1.1 waga K1 (najpierw 80%, później we zworze 60%) nie sumuje się
do 100% z pozostałymi wagami K2 i K3.
Inwestor dokonał stosownego sprostowania.
18. Proszę o zmianę warunku Wiedza i doświadczenie na następujący: „O udzielenie
zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunek posiadania wiedzy i
doświadczenia polegający na tym, że ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał min.
1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (dostawa, montaż i rozruch) kotłowni
opalanej biomasą o mocy minimalnej 400 kW z automatycznym systemem podawania
paliwa z silosów pionowych.”
Inwestor zmieni przedmiotowy warunek zgodnie z sugestią.
19. Par. 9 ust. 1b projektu umowy przewiduje obowiązkowe uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie przez Wykonawcę. Czy uzyskanie pozwolenia jest obowiązkowe nawet jeśli
przepisy nie przewidują jego uzyskania? Projekt umowy nie przewiduje odstępstwa od
tego wymogu.
Inwestor wymaga dochowania wymogów określonych w odpwednich przepisach
powszechnie obowiązujących. Inwestor dokona stosownej modyfikacji zapisów projektu
umowy.
20. W par. 12 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wymaga „w okresie gwarancji w ramach
określonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w
szczególności okresowych przeglądów przynajmniej co pół roku, ale nie rzadziej niż
wynika to z uwarunkowań technicznych, a zwłaszcza wymogów producentów i
dostawców”. Wnosimy o wyjaśnienie, jaki okres obejmują zapisy par. 12 ust. 6: a) jak w
par. 12 ust. 1 projektu umowy; b) jak w par. 12 ust. 2 projektuumowy, czyli poszerzony o
48 miesięcy.
Inwestor wymaga ww. świadczenia w okresie gwarancji zaoferowanym przez Oferenta.
21. Wnosimy o potwierdzenie, że zapis projektu umowy par. 13 ust. 9 o „Serwisie
gwarancyjnym świadczonymi w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy”
dotyczy wyłącznie świadczenia tego serwisu, nie dotyczy zaś kosztów części zamiennych
i normalnie zużywających się, podlegających okresowej wymianie, zgodnie z warunkami
producenta urządzenia. Jednocześnie informujemy, że koszty eksploatacyjne
standardowo nie są objęte dofinansowaniem przez instytucje dotujące.

Koszt części zamiennych i normalne zużywających się podlegających okresowej wymianie
nie powinien być wliczany do wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za świadczenie
serwisu gwarancyjnego.
22. Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy limitu ograniczającego wysokość kar
umownych jakie naliczyć może Zamawiający Wykonawcy, przez dodanie do par. 15 ust.
6 o treści: „Łączna wysokość kar umownych przysługująca Stronie w ramach niniejszej
Umowy nie przekroczy 20% ceny umownej netto wskazanej w §14 ust. 1”.
Inwestor wprowadzi do projektu umowy limit kar umownych.
23. Wnosimy o zastąpienie w projekcie umowy definicji „protokół odbioru bez zastrzeżeń”
definicją „:protokół odbioru robót bez zastrzeżeń limitujących pracę przedmiotu
zamówienia”. W ramach wykonywanych prac mogą wystąpić usterki nielimitujące pracę
kotłowni (np. niedomalowany fragment ściany o powierzchni 10 cm2, przepalona
żarówka), które to uwagi zostaną wpisane do protokołu odbioru, Wykonawca będzie
zobowiązany w ustalonych umową terminach do ich usunięcia, ale ich występowanie nie
wpływa na pracę kotłowni, podawania ciepła. Drobne zastrzeżenia nie mogą skutkować
brakiem odbioru przedmiotu zamówienia w dniu jego odbioru, a tym samym i
rozpoczęcia biegu terminu zakończenia prac, rozpoczęciem terminu naliczenia kar
umownych itd. Zwłaszcza w świetle ekstremalnie krótkiego terminu realizacji robót.
Projekt umowy nie zawiera pojęcia „protokół odbioru bez zastrzeżeń”. Niemniej w
przypadku wystąpienia drobnych usterek robót budowlanych, jak wyżej opisane,
Zamawiający nie będzie uzależniał odbioru całości robót, w tym terminu wykonania
robót, od ich usunięcia, ale będzie oczekiwał ich usunięcia w ramach rękojmi i
gwarancji.
24. Prosimy o wskazanie z pośród wymienionych parametrów z tabeli z pkt 8.7 specyfikacji
technicznej „szczegółowe wymagania techniczne dotyczące kotłów” , główne parametry,
które będzie brał pod uwagę zamawiający przy badaniu równoważności kotłów, w
odniesieniu do tej specyfikacji technicznej, będącej załącznikiem SIWZ.
Przy badaniu równoważności spełnienia wymagań kotłów zamawiający brał będzie pod
uwagę tabelę ze specyfikacji technicznej (14-ście wierszy) z uwzględnieniem udzielonych
odpowiedzi.
25. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wymaganego paliwa. Pozycja 2 tabeli ze str. 10
STWiOR wskazuje na pellet drzewny, tym czasem w tej samej tabeli – pozycja 3
występuje opis dotyczący zrębki drzewnej.
Paliwem ma być pellet drzewny.
26. Zamawiający wymaga spełnienia parametru sprawności kotła przy pełnym obciążeniu.
Powszechną praktyką stosowaną przez producenta jest podawanie wartości sprawności
użytkowej kotła, ponieważ wskazuje ona rzeczywiste możliwości pracy kotła. Prosimy o
zmianę wymogu zgodnie z podanym wyżej opisem.
Zamawiający zmienia wymagany parametr „ Sprawność kotła przy pełnym obciążeniu”
na „Wartość sprawności użytkowej kotła” i oczekuje, że będzie on wynosił nie mniej niż

83%. Poziom parametru sprawności musi być zgodny z wymaganiami dla 5 klasy wg pnen 303,5-2012.
27. Zamawiający wymaga oznaczenia CE. Informujemy, że takie oznaczenie wykonywane
jest przez samego producenta. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie jest mało
wiarygodne. Dbając o zapewnienie odpowiedniej jakości produktu, sugerujemy
zastosować zapis: Wymagane oznaczenie symbolem CE, potwierdzenie realizacji
postanowień Dyrektywy Unijnej ECODESIGN – potwierdzone przez certyfikowaną
jednostkę badawczą np. TUV.
Zgoda. Wymagane oznaczenie symbolem ce, potwierdzenie realizacji postanowień
dyrektywy UE ECODESIGN – przez certyfikowaną jednostkę badawczą , np. TUV.
28. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie czujników pojemnościowych, które są bardziej
niezawodne gdyż wskazane w wymaganiach czujniki optyczne mogą działać
nieprawidłowo z powodu zapylenia jakie panuje przy paliwie stałym.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników pojemnościowych.
29. Sugerujemy usunięcie z zapisu "dmuchawy elektrycznej" – zapis ma dotyczyć
automatycznego rozpalania palnika kotła a nie dmuchawy- jak wskazuje nazwa wiersza.
Zgoda. Błąd edytorski. Wymóg dotyczy automatycznego rozpalania kotła.
30. Obieg regulacyjny mocy z trybem modulowanego sterowania mocą w projekcie
budowlanym opisany jest na poziomie (25 – 100%) - prosimy o wykreślenie błędnego
zapisu 25-100% - ponieważ w tabeli wymaganych parametrów ze Specyfikacji
Technicznej -wers 4 tabeli - jest podana min. moc cieplna nie więcej niz 80kW co daje
ok. 30%, a więc zaprzecza zapisowi z Projektu Budowlanego -jak na wstępie- prosimy o
ujednolicenie wymogów.
Zgoda na ujednolicenie na zapis z specyfikacji technicznej tj. w zakresie regulacji 30100%.
31. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kotłów z regulacją ilości powietrza poprzez
stosowanie wentylatorów nadmuchowych, sterowanych w funkcji temperatury na
zasilaniu.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.
32. Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „warstwa blokująca”, Naszym zdaniem wymóg ten
pojawił się omyłkowo – prosimy o jego usunięcie.
Zapis zostaje usunięty.
33. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne pozbawione zbiornika
pośredniego paliwa?
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

34. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii podawania paliwa niż
wskazany ruszt przesuwny?
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
35. Czy Zamawiający dopuści kotły o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2 bar?
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
36. Czy Zamawiający wymaga mieszacza jako jedynego sposobu zabezpieczenia temperatury
powrotu ? Prosimy o dopuszczenie możliwości stosowania innych równie skutecznych
metod.
Zamawiający dopuszcza
zabezpieczenia kotła.
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37. Prosimy o dopuszczenie możliwości stosowania pojemników odpopielających o
pojemności nie mniejszej niż 950 litrów.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
38. Czy Zamawiający dopuści kotły z palnikami typu retortowego?
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
39. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia termicznego o temperaturze
95oC.
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
40. W Zapytaniu ofertowym w punkcie dotyczącym Kryterium oceny ofert pojawia się
omyłka pisarska - przy kryterium Cena w jednym miejscu mówi sie o 80pkt, a w innym o
60 pkt, przy czym jeśli pod uwag weźmiemy 80 PKT (%) -wówczas sumarycznie wyjdzie
w rachunku więcej niż 100%, Prosimy o sprostowanie.
Nastąpiła omyłka. Skreśla się 80 winno być 60pkt.
41. Czy Zamawiający dopuści zbudowanie kotłowni o sumarycznej mocy 900 kW z więcej
niż 3 jednostek kotłowych?
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
42. Prosimy o wyjaśnienie czy dokumenty techniczne kotłów potwierdzające równoważność
należy dołączyć do oferty na etapie składania ofert, czy na wezwanie Zamawiającego?
DTR, certyfikaty kotłów należy dołączyć wraz z ofertą, jako załącznik formularza
ofertowego.
43. Czy Zamawiający dopuści kotły o pionowym przepływie spalin?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
44. Czy Zamawiający zaakceptuje kotły, w których poziom sprawności jest zgodny z
wymaganiami dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 ?
Zamawiający akceptuje takie kotły.
45. Zasada konkurencyjności, opisana załączniku nr 10 do ustawy o dofinasowanie „Zasady
w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020” reguluje wybór Wykonawcy zamówienia w oparciu o najbardziej
ekonomiczną ofertę przy zachowaniu wymaganej jakości przedmiotu zamówienia, a
wnioskodawca przy wyborze oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad
konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności. Z uwagi na fakt, iż
przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego źródła (trzech kotłów w kaskadzie
opalanych biomasą), zasadne jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w tym
zakresie, gdyż rozwiązanie kaskadowe w budowie i uruchomieniu jest bardziej
wymagające, wnosimy o zmianę warunku kryterium (waga 30%) doświadczenia
Kierownika budowy, o którym mowa w pkt. 7 ust. 2.2 Zapytania ofertowego w sposób
następujący:
„Doświadczenie Kierownika budowy – K2 – waga 30%. Inwestor przyzna w
kryterium K2 punkty za doświadczenie kierownika robót, polegające na realizacji
przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika
budowy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składnia ofert kotłowni
(budowa, przebudowa) opalanych biomasą o mocy minimum 400 kW każda (w
tym co najmniej jedna inwestycja z kaskadą, składająca się minimum z dwóch
kotłów o mocy łącznej 400 kW). Za doświadczenie w postaci realizacji:
i. 1 kotłowni – 10 punktów;
ii. 2 kotłowni – 20 punktów;
iii. 3 kotłowni – 30 punktów;
W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże doświadczenia kierownika budowy,
polegającego na realizacji instalacji kotłowni opalanej biomasą o mocy400 kW (w
tym co najmniej jedna inwestycja z kaskadą, składająca się z minimum dwóch
kotłów o łącznej mocy 400 kW) – Zamawiający do celu oceny ofert przyjmie 0
pkt., natomiast taka sytuacja nie spowoduje odrzucenia”.
Zamawiający nie wyraża zgody; kryteria oceny ofert pozostają bez zmian.
46. Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy będzie realizowany na terenie międzynarodowego
portu lotniczego w strefie zastrzeżonej, co oznacza konieczność respektowania
wytycznych warunkujących uzyskanie prawa wstępu do miejsca prowadzenia roboty w
strefie zastrzeżonej Portu, jak również konieczność ciągłej asysty osoby, posiadającej
aktualna kartę dostępu czasowego przez cały okres prowadzenia robót (Umowa §3
Organizacja robót budowlanych) raz z uwagi na możliwe wystąpienie sytuacji, o której
mowa w §3 ust. 4-5 Umowy – Wykonawca, w związku z koniecznością ciągłej asysty
osoby na dyspozycyjność której Wykonawca nie ma żadnego wpływu, wnosi o

wydłużenie terminu realizacji do „30.11.2019, z tym zastrzeżeniem, że dostawa
ciepłanastąpi nie później niż do dnia 30.09.2019r”.
O ile Wykonawca nie dysponuje lub nie zamierza zatrudnić osoby posiadającej kartę
dostępu czasowego do strefy zastrzeżonej portu lotniczego, Zamawiający udostępni
Wykonawcy taką osobę na cały czas jego pracy (prowadzenia robót) na terenie Portu.
Odnosząc się do sugestii przedłużenia czasu na wykonanie zamówienia Zamawiajacy
odsyła do odpwoeidzi na pytanie nr 15.
47. Z uwagi na fakt, że w Polsce w ostatnich latach nie powstało zbyt wiele kotłowni
opalanych biomasą o mocy 400 kW z automatycznym systemem podawania paliwa z
min. 1 silosów pionowych, podmioty krajowe mogą mieć znacząco utrudnioną
konkurencję, co bezpośrednio wpłynie na ilość i cenę ofert złożonych w postępowaniu,
niezgodnie z zasadą konkurencyjności. W związku w powyższym wnosimy o zmianę
warunku udziału w postępowaniu, opisanego w pkt. 5 ust. 2 Zapytania ofertowego na
poniższy: „O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na tym, że w ciągu ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa,
montaż i rozruch) kotłowni opalanej biomasą o mocy minimalnej 400 kW każda, w tym
co najmniej jedna inwestycja z kaskadą składająca się z minimum dwóch kotłów o mocy
łącznej 400 kW) z automatycznym systemem podawania paliwa, w tym min, 1 z silosów
pionowych lub pneumatycznym podawaniem paliwa”.
Zamawiający nie wyraża zgodny; przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu
pozostaje bez zmian.
48. Wykonawca wnosi o zmianę kryterium w pkt. 5 ust. 3 Zapytania ofertowego na poniższy:
„O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który dysponuje odpowiednim
zapleczem osobowym w postaci: kierownika robót sanitarnych – posiadający
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz który będzie mógł się wykazać posiadanym doświadczeniem w
zakresie kotłów na biomas pracujących w kaskadzie”.
W uzasadnieniu Wykonawca argumentuje konieczność zmiany z uwagi na fakt, iż
Certyfikaty instalatorów OZE były wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego na
podstawie Rozporządzenia, które w 2016 roku straciło ważność, a egzaminy zostały
wznowione niespełna rok temu. Certyfikat OZE potwierdzający posiadanie kwalifikacji
do instalowania kotłów i pieców na biomasę nie jest niezbędny do pełnienia prawidłowej
funkcji przez kierownika robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Natomiast zasadne jest,
aby Kierownik Budowy posiadał doświadczenie w budowie i uruchomieniu kotłowni
składającej się z kaskady kotłów (w pkt. 7 ust. 1.2 Zapytania ofertowego), gdyż
rozwiązanie takie jest bardziej wymagające, a certyfikat OZE nie zwiększa kompetencji
Kierownika budowy, a tylko wprowadza dodatkowy czynnik ograniczający udział
wykonawców niezgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamawiający przychyla się do ww. wniosku w zakresie wykreślenia wymogu dot.
posiadania przez kierownika robót sanitarnych Certyfikatu OZE w zakresie pieców i
kotłów na biomasę.

