Ad. 1
Proponujemy zmianę zapisu SIWZ:
Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1.

Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami
umowy oraz zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie
ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej dwóch obiektów budowlanych
spełniających w sumie poniższe wymagania:
a.

wykonanie konstrukcji wsporczej, żelbetowej, stalowej lub kombinowanej pod maszyny tj. pompy wodne,
turbozespoły, młoty, urządzenia walcownicze, turbiny wiatrowe, maszyny z mechanizmami korbowymi
(silniki wysokoprężne, sprężarki tłokowe) o łącznej mocy minimum 4MW dla dwóch zamówień, lub
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji stacji pomp lub
pompowni w zakresie których był montaż pomp;

b.

montaż rurociągów i armatury o średnicy min. DN 1000;

c.

budowa zbiornika wodnego o pojemności powyżej 1000m3;

d.

budowa obiektu przemysłowego o kubaturze powyżej 20 000m3;.

których łączna wartość wynosiła co najmniej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) bez
podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę referencją z jednej
realizacji spełniającej wymagania od a. do d., jak również wykazaniem się odrębnymi referencjami
potwierdzającymi realizacje spełniające poszczególne wymagania od a. do d. Zamawiający nie dopuszcza
sumowania średnic, pojemności, kubatury, w celu spełnienia poszczególnych wymagań od b. do d.

Za

równoważne referencjom uznaje się protokoły odbioru robót bez uwag podpisane przez zamawiających.

Ad.2
Zapis dotyczący ubezpieczenia OC został zmieniony i uaktualniony SIWZ został zamieszczony w Bazie
Konkurencyjności dn. 20.02.2017r.
5.

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 złotych lub
zobowiążą się, w przypadku wyboru na Wykonawcę, do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000.000,00 złotych.

