
 
1. Zamawiający w SIWZ w rozdziale VIII pkt 3 ppkt „d” (Warunki, jakie muszą spełniać 
wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków) – wskazuje warunek 
oraz sposób jego spełnienia przez Wykonawców: 
„Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli: (…) 

   d) przedłoży oświadczenie, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia lub 
oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia”. 

W związku, że Zamawiający nie wskazuje uprawnień jakimi powinny się legitymować osoby 
zdolne do wykonania zamówienia, to czy Zamawiający uzna, iż osoba zdolną do 
wykonywania zamówienia, jest osoba która: posiada uprawnienia w specjalności 
sanitarnej do kierowania robotami w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, i czy 
tym samym Wykonawca spełni w/w warunek? 
 
Odpowiedź: TAK  
 
2. Wykonawca prosi Zamawiającego o zmianę zapisu SIWZ i ogłoszenia, poprzez dodanie 
rozdziału o 
„Informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”, w którym zostały by uregulowane takie kwestie jak: 
„1) Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u. p. z. p.” 
A tym samym o zmianę formularza oferty, poprzez dodanie do niego punktu: 
„na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych z 
późniejszymi zmianami, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:” 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania tego typu zapisów do 
umowy. 
 
 
 
 



Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji od do 

1       
2       

 
 
3. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w projekcie umowy w § 1 Przedmiot 
umowy, w taki sposób, iż ust. 1 zostaje nadane nowe brzmienie, poprzez zmianę słów „(…) 
od dnia zakończenia inwestycji”, na: 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa, budowa węzłów ciepłowniczych w obiektach według 
załącznika nr 1 oraz finansowanie poniesionych wydatków za wykonane roboty budowlane 
(dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych) wraz z rozłożeniem płatności (wartość inwestycji 
netto) w czasie na okres 6 lat, od dnia zakończenia robót budowlanych, zgodnie z § 1 ust. 3 
umowy (tj. 31 sierpnia 2011). 
 
Zmiana, zapisu pokierowana jest, błędną ich interpretacją, gdyż poprzedni zapis „(…) od dnia 
zakończenia inwestycji” w połączeniu z zapisem w § 1 ust. 2 „Termin zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy przypada na dzień 31 sierpnia 2017 roku”, sugerował, iż spłata umowy 
nastąpi dopiero od września 2017, a przedmiotem zamówienia jest dostawa, budowa węzłów 
ciepłowniczych wraz z finansowaniem, z tym, że realizacja dostaw i robót budowlanych 
zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1), ma zostać ukończona do 31.08.2011, a okres 
finansowania stanowiący 6 lat, co wynika z harmonogramu nr 2 załącznika do umowy 
(72/12=6), następuje od momentu zakończenia prac budowlanych, czyli od 31.08.2011 do 
31.08.2017. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy w § 1 Przedmiot umowy, w taki sposób, iż 
ust. 1 zostaje nadane nowe brzmienie, poprzez zmianę słów „(…) od dnia zakończenia 
inwestycji”, na: „(…) od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót 
budowlanych.” 
 
4. W opisie przedmiotu zamówienia, w szczegółowych wymaganiach technicznych 
wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje opracowanie dokumentacji 
technicznej węzłów cieplnych zgodnie, między innymi, z wytycznymi podanymi w 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 
     1. Czy należy przez to rozumieć konieczność opracowania dokumentacji przez   

zwycięskiego oferenta przed przystąpieniem do realizacji węzłów? 
Odpowiedź: NIE  
 
     2.   Jeżeli tak to w ilu egzemplarzach należy taką dokumentację przekazać Zamawiającemu 

i czy podlega ona uzgodnień w MPEC Termal S.A. ? 
     3.  Jak długo trwa uzgadnianie dokumentacji i czy podane wytyczne projektowania 

węzłów zastępują warunki techniczne? 
Dokumentacja techniczna sporządzona musi być  
     4.  Czy konieczne będzie opracowanie przedmiarów robót. Taki zapis znalazł się w 

wytycznych dla nowoprojektowanych węzłów cieplnych w branży elektrycznej. 
Odpowiedź: NIE  
 
 



5. W w/w szczegółowych wymaganiach technicznych wykonania przedmiotu zamówienia w 
pkt-cie 6 znalazło się stwierdzenie, że wykonawca dokona zgłoszenia do UDT oraz 
przedstawi pisemne oświadczenie dotyczące pozytywnego odbioru urządzeń przez UDT. 
Naszym zdaniem zgłoszenia odbioru do UDT, a tym samym opłaty inspektora UDT, 
dokonuje właściciel urządzeń tj. MPEC Termal S.A. Wykonawca przygotowuje materiały 
zgłoszenia ale całą formalną procedurę musi przejść MPEC Termal S.A.  
Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Odpowiedź: Procedurę uzyskania pozytywnej decyzji UDT przeprowadza Wykonawca. 
Wszelkie koszty obciążają Wykonawcę. Urządzenia rejestrowane będą na 
Zleceniodawcę. 
 
 


