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Uczestnicy postępowania
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wymianę komina stalowego o wysokości H = 60
m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką
istniejącego komina i kanałów spalin w Zakładzie Energetyki Cieplnej przy ul. Głowaczewskiej 39 Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o 18 r. - nr
TI.280.17.2018.ZDZO.

ZMIANA / WYJAŚNIENE NR 2
do treści SIWZ
W odpowiedzi na zapytania/wnioski Wykonawców, Zamawiający odpowiada:
Pkt. 1)
W związku z dużym zakresem prac do wykonania zgodnie z zamówieniem prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.06.2018 r.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.
Pkt. 2)
Dodatkowo prosimy o przesłanie lub możliwość pobrania bezpośrednio dokumentacji komina,
gdyż załączone przez Państwa na stronie spakowane archiwum, posiada błędy spowodowane
sposobem pakowania i podczas otwierania każdego pliku w pdf-ie otrzymujemy komunikat:
"Program Adobe Acrobat Reader nie może otworzyć pliku " <nazwa_pliku>.pdf ", ponieważ
nie jest obsługiwany typ pliku lub jest on uszkodzony (np. został wysłany jako załącznik i niepoprawnie rozkodowany). "
Odpowiedź
Prosimy o ponowne pobranie dokumentacji projektowej – jest ona dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Pkt. 3)
Prosimy o informację czy w przypadku warunku udziału w postępowaniu tj." wykonanie 2 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa komina stalowego o wysokości min 45m
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert" istnieje możliwość skorzystania z doświadczenia innego podmiotu, wskazanego w ofercie jako podwykonawca części
robót?
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść SIWZ, poprzez dodanie:
1) Pkt IVa w brzemieniu:
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
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Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty
wskazane w pkt. VI.5.a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy na niniejszy przedmiot zamówienia, umowę
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
Umowa Konsorcjum stanowić będzie załącznik do umowy na realizację przedmiotu
zamówienia i będzie zawierać minimum poniższe zapisy:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - członkowie Konsorcjum

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy,
b) umowa Konsorcjum będzie jednoznacznie wskazywać: nazwy (imię nazwisko) i
adresy członków Konsorcjum; pełnomocnika; zakres obowiązków członków
Konsorcjum; oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres
realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji; wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum lub rozwiązania Konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do upływu realizacji przedmiotu zamówienia oraz
okresu rękojmi i gwarancji, chyba, że któryś z członków Konsorcjum przyjmie na
siebie zobowiązania wobec Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia, udzielonej rękojmi i gwarancji,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem) Konsorcjum
d) zakaz zmian w umowie Konsorcjum bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2) w pkt. VI.5. dodaje się ppkt. e) w brzmieniu:
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku składania oferty
wspólnej (konsorcja – jeżeli dotyczy),
3) w pkt. XI. dodaje się pkt. 4. w brzmieniu:
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, Zamawiający
zatrzymuje jego wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) w załączniku nr 4 do SIWZ (formularz umowy) dodaje się § 22 w brzmieniu:
Umowa konsorcjum stanowi złącznik do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy).
Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek
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