PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 02/B/2010 NA WYKONANIE
INSTALACJI BIOGAZOWEJ Z WYŁĄCZENIEM MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH
W RAMACH PROJEKTU „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ
1,36 MW W MEŁNIE – ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”
Pytanie nr 1.
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 2.
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 porozumienia 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
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Pytanie nr 3.
Oferent:
Czy w ramach przewidywanych negocjacji z oferentem lub oferentami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty, istnieje możliwość zmiany określonych zapisów umownych
poza wymienionymi w punkcie XV 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
czy w związku z tym zapis oferty, zgodnie z którym, oferent oświadcza, iż po zapoznaniu się z warunkami umowy i brakiem uwag do nich deklaruje podpisanie umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (pkt 5 projektu oferty), jest
bezwzględnie obowiązujący i czy skutkuje to w przypadku niedojścia przez oferenta
do porozumienia z zamawiającym w zakresie określonych zapisów umownych przepadkiem wadium (pkt 9 projektu umowy)?
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
Pytanie nr 4.
Oferent:
Czy zapis projektu umowy dotyczący udzielanej przez wykonawcę gwarancji i
rękojmi w zakresie osiągnięcia i utrzymania żądanych parametrów wydajności
instalacji przez okres min. 6 miesięcy od daty skutecznego zakończenia rozruchu
technologicznego instalacji (par. 9 ust. 1 a) projektu umowy) jest wiążący dla
wykonawcy wyłącznie w przypadku prowadzenia przez zamawiającego obsługi
biogazowi zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez wykonawcę i przy
założonych parametrach substratów i czy wykonawca jest zwolniony z gwarancji i
rękojmi w zakresie osiągnięcia i utrzymania ww. parametrów w przypadku
nieprawidłowej obsługi biogazowni przez Zamawiającego i użycia nieprawidłowych
substratów lub substratów o nieprawidłowych parametrach?
Zamawiający:
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w
przypadku:
- nieprawidłowego działania obsługi w zakresie czynności określonych w instrukcji biogazowni jako „niezbędne do utrzymania wydajności instalacji”,
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- zastosowania przez Zamawiającego substratów innych niż wymienione w
SIWZ lub innych niż wcześniej pisemnie uzgodnionych z Wykonawcą,
- zastosowania przez Zamawiającego substratów o parametrach innych niż wymienione w SIWZ.
Powyższe przypadki nie oznaczają zerwania gwarancji i rękojmi.
Po usunięciu, na koszt Zamawiającego, wyżej wymienionych nieprawidłowości i
ponownym osiągnięciu żądanych parametrów wydajności instalacji,
Wykonawca w dalszym ciągu udziela gwarancji i rękojmi w zakresie utrzymania
żądanych parametrów wydajności instalacji.
Pytanie nr 5.
Oferent:
Do jakiej kwoty ma być ograniczona odpowiedzialność Zamawiającego, o której mowa
w pkt. 7 ust. 7 projektu umowy?
Zamawiający:
Odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do kwoty wartości ubezpieczenia
OC Zamawiającego. Jednak nie mniej niż 500 000,00 PLN.
Pytanie nr 6.
Oferent:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu składania ofert o jeden
miesiąc tj. do dnia 10 lipca 2010 r.?
Zamawiający:
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
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