EFRR kolor poziom.jpg


file_0.jpg



Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 t +48 32 439 21 05, f +48 32 42 24 124 
pig@um.rybnik.pl



ZP.271.75.2018
2018-69374
file_1.png



	
Rybnik, dnia 25 czerwca 2018 r.

EFRR kolor poziom.jpg


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku.
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Prosimy o informację czy w wykazie wykonanych robót budowlanych i ich należytym wykonaniu można przedstawić referencje na wykonanie instalacji pomp ciepła z pionowymi, gruntowymi wymiennikami ciepła zamiast powietrze woda. Mało się takich robi o mocy 20 KW , domki jednorodzinne takich mocy nie wymagają.

Odpowiedź. Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dotyczący wykonanych robót:

było:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane w zakresie budowy instalacji/węzła pomp ciepła typu powietrze/woda o mocy min. 20kW o wartości każdej z nich minimum 90.000,00 zł brutto.

W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie 
w walutach innych niż PLN). 
jest:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane w zakresie budowy instalacji/węzła pomp ciepła o mocy min. 20kW i o wartości każdej z nich minimum 90.000,00 zł brutto.

W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie 
w walutach innych niż PLN). 


Pytanie 2. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wykonania instalacji zarządzania energią. Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonania instalacji zarządzania energią w systemie wyposażonym w programowalny logiczny sterownik aniżeli w stacje roboczą? 
Odpowiedź. Zamawiający wymaga realizacji zadania zgodnie z projektem. Nie dopuszcza możliwości rezygnacji ze stacji roboczej na rzecz innych rozwiązań, w tym na zastąpienie jej „programowalnym logicznym sterownikiem”.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29 czerwca 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 29 czerwca  2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.


