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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - SIWZ z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z 
wykorzystaniem O Z E " (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. 
udziela następujących odpowiedzi: 

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 7 
SIWZ, na następujące: 

7.2. ] zrealizowali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w 
okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane 
ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominałnej minimum 5,0 MWth, w oparciu kocioł wodny, termo 
olejowy lub parowy opalany biomasą leśną. 
7.2.2 w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżełi okres 
prowadzenia działałności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 (jedno) zamówienie obejmujące 
roboty budowlane elektrociepłowni, bez wskazywania rodzajupałiwa o mocy minimum 0,8 MWel w 
oparciu o kocioł parowy lub odzysknicowy. 
7.2.3 w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat realizował (łub realizuje) minimum -1 umowę serwisową turbiny 
parowej oraz posiada system zdalnego monitoringu zainstalowanych jednostek i może zapewnić 
nieodpłatną możliwość zdalnego monitoringu 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu wszystkich 
parametrów urządzenia w siedzibie Wykonawcy jak i Inwestora 
7.2.4 w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum2 (dwa) zamówienia obejmujące wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej dla kotłowni o mocy minimum 5,0 MWth opartej o 
kocioł biomasowy oraz turbiny parowej o mocy minimum 0,8 MWel. 
UZASADNIENIE 
Wykonawca korzysta z potencjału technicznego dostawcy kotła. Zwyczajowo podmioty takie nie 
posiadają referencji w zakresie budowy całych obiektów, ponieważ projektują i dostarczają technologię 
dla generalnego wykonawcy całego obiektu. Brak zmiany uniemożliwi przystąpienie Wykonawcy do 
postępowania. 
Odp. 
Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawcy wprowadza zmiany w SIWZ. 
Zmiany SIWZ cz. I prześlemy niezwłocznie. 
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