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Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia                  
30.03.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego”  udziela następującej odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

W związku z zamiarem złożenia oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z 
prośbę o zmianę zapisów dotyczących 
posiadanych referencji zapisanych w Załączniku 
nr 6 do SIWZ na: 
„robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanie co najmniej dwóch 
nowych elektrofiltrów lub dwóch nowych filtrów 
workowych zainstalowanych za kotłami 
rusztowymi, pyłowymi lub fluidalnymi opalanymi 
węglem kamiennym o gwarantowanej umową 
skuteczności odpylania poniżej ≤30 mg/m3u 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert,” 
Prośbę swoja uzasadniamy identycznym procesem 
odpylania ( instalacji elektrofiltrów) 
dla kotłów pyłowych, fluidalnych jak i 
rusztowych. 
Jednocześnie prosimy o odpowiedz, czy jeśli nie 
posiadamy referencji dokładnie na kotły 
rusztowe a posiadamy takie dla kotłów pyłowych 
lub fluidalnych, czy możemy uczestniczyć w 
przedmiotowym postepowaniu. 

Zamawiający zmienia brzmienie Ust. 3) w 
Rozdziale VIII. Warunki udziału w 
postępowaniu. Pkt. 1. Warunkami 
ubiegania się Wykonawcy o zamówienie 
są: 

Stare brzmienie: 

Ust. 3) Wykonanie co najmniej dwóch 
nowych elektrofiltrów zainstalowanych za 
kotłami rusztowymi opalanymi węglem 
kamiennym o gwarantowanej umową 
skuteczności odpylania poniżej  ≤30 
mg/m3u wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących tych 
robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 6 –  
Wykaz wykonanych robót. 
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Nowe brzmienie: 

 Ust. 3) Wykonanie co najmniej dwóch 
nowych elektrofiltrów zainstalowanych za 
kotłami rusztowymi , pyłowymi lub 
fluidalnymi opalanymi węglem kamiennym 
o gwarantowanej umową skuteczności 
odpylania poniżej  ≤30 mg/m3u 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących tych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone - 
Załącznik Nr 6 –  Wykaz wykonanych 
robót. 
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                                                                   Sekretarz Komisji Przetargowej – Grzegorz Dąbrowski 

         

 
 
 
 
 
  


