PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 01/B/2010 NA DOSTAWĘ I
MONTAŻ MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1,36 MW W MEŁNIE –
ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”
Pytanie nr 1.
Oferent:
Rozdz. VII punkt 2a. Czy Zamawiający rozumie przez zapis ,,dla dwóch obiektów
system kogeneracyjny pracujący na paliwie gazowym, którego wartość zadania
wyniosła minimum 2 500 000 zł netto’’ jako łączną sumę wartości obydwu
kontraktów ?
Zamawiający:
Wartość tę należy rozumieć jako sumę za oba zadania.
Pytanie nr 2.
Oferent:
Rozdz. VII punkt 2a. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczeniai
uruchomienia systemu kogeneracyjnego o łącznej mocy elektrycznej 1,3 MW
+/- 10%?
Zamawiający:
Tak
Informacja o modyfikacji SIWZ ukaże się na naszej stronie internetowej www.allterpower.pl
Pytanie nr 3.
Oferent:
Rozdz. VII punkt 2b. Czy Zamawiający dopuszcza aby zapisy dotyczące kierowników
robót branży technologicznej oraz elektrycznej ,, w ciągu ostatnich 2 lat kierował
realizacją min 2 zamówienia w zakresie budowy systemu kogeneracyjnego na o
wartości zadania minimum 3 000 000,00 zł brutto,, zastąpić oświadczeniem,
iż kierowali realizacją zamówienia w zakres którego wchodził system kogeneracyjny ?
Zamawiający:
Tak
Informacja o modyfikacji SIWZ ukaże się na naszej stronie internetowej www.allterpower.pl
Pytanie nr 4
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Oferent:
Załącznik nr 7 do SIWZ p.punkt 3.3.1 a). Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie
sprawności produkcji energii elektrycznej do min 39% dla każdego z modułów
kogeneracyjnych?
Zamawiający:
Tak
Informacja o modyfikacji SIWZ ukaże się na naszej stronie internetowej www.allterpower.pl
Pytanie nr 5.
Oferent:
Czy w związku z coraz krótszym terminem na złożenie oferty, Zamawiający
przewiduje jeszcze wprowadzenie istotnych zmian w SIWZ? Każda zmiana SIWZ
może mieć kolosalny wpływ na sposób przygotowywania oferty i prace
przygotowawcze już wykonane.
Zamawiający:
W tym momencie nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że Zamawiający nie
wprowadzi zmian w SIWZ.
Pytanie nr 6.
Oferent:
Czy przy ocenie spełnienia warunku zawartego w rozdz. VII punkt 2a, Zamawiający
za potwierdzenie tego warunku uzna stosowne oświadczenie złożone przez
Wykonawcę, czy też wymagane są Tu inne dokumenty potwierdzające?
Zamawiający:
Zgodnie z zapisami pkt. VII SIWZ:
„(...)W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wykaz wykonanych usług i robót (w Wykazie robót i usług wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
przedstawiają oni razem jeden wykaz wykonanych usług).”
oraz Załącznika nr 5 do SIWZ:
„(...)UWAGA:
• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentów lub
dokumenty niepotwierdzające należytego wykonania danej roboty skutkuje nie
zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej robot)’.
•

Wskazanym jest, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane
przez Wykonawcę roboty zostały wykonane należycie i zawierały co najmniej:
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a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu
realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były roboty,
c) wskazanie zakresu i wartości robót,
d) wskazanie daty wykonywania (rozpoczęcia i zakończenia),
e) wskazanie parametrów charakterystycznych
opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b., stwierdzająca, że roboty zostały
wykonane należycie.”
Pytanie nr 7.
Oferent:
W związku z szerokim zakresem dostaw i prac indywidualnie dostosowanych do Państwa oczekiwań odnośnie odbioru ciepła i pary technologicznej prosimy o podanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne dotyczące odbioru
ciepła i pary technologicznej w celu uzgodnienia zakresu Oferty z propozycją rozwiązań optymalnie dostosowanych do Państwa potrzeb.
Zamawiający:
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych – Pan Sławomir Łazarski,
Tel. 601 884 225
Pytanie nr 8.
Oferent:
W związku z ogłoszeniem przetargów nr 01/B/2010 oraz 02/B/2010 prosimy się o
ustosunkowanie się do przedstawionych poniżej kwestii związanych ze złożeniem
Oferty Przetargowej, a następnie prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą:
Zamawiający ogłaszając przetarg zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami, które zawierają oprócz wymagań formalnych stawianych
potencjalnym Wykonawcom, zakres zamówień i wymagania techniczne oraz proponowane warunki umowy, wysokość wadium etc. Ponadto przewidujecie Państwo przed
podpisaniem umowy (ale po ogłoszeniu wyników przetargu i wpłaceniu Wadium) negocjacje warunków umowy z wybranym Wykonawcą (Rozdział X). Jednakże przy składaniu Oferty Przetargowej należy parafować zaproponowaną przez Zamawiającego
Umowę, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszych negocjacji. Oprócz tego
ewentualne negocjacje dotyczące warunków Umowy będą prowadzone pod pewnego
rodzaju „presją” z uwagi na możliwość zatrzymania wadium w przypadku braku poroALLTER POWER SP. Z O.O.
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zumienia Wykonawcy i Zamawiającego, co do warunków umowy oraz braku akceptacji warunków umowy przez Wykonawcę.
Zamawiający:
Aby uniknąć obaw oferentów dotyczących utraty wadium, Zamawiający rezygnuje z wadium.
Informacja o modyfikacji SIWZ ukaże się na naszej stronie internetowej
www.allterpower.pl
Ponadto w związku z niefortunnym sformułowaniem, Zamawiający oczekuje od
Wykonawcy, że składając ofertę, wskaże zapisy Umowy, które chciałby negocjować i
w jakim zakresie.
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