
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” 
 

ALLTER POWER SP. Z O.O. 

Pytanie nr 1.  
 

Oferent: 

 
Czy dopuszczanie Państwo (w związku z wystąpieniem w trakcie trwania 

obydwu przetargów okresu tzw. długiego weekendu związanego ze świętem 
Bożego Ciała) przesunięcie terminu składania ofert o kilka czy kilkanaście dni?  

 
Zamawiający: 

 
W związku z wnioskami kilku oferentów w tej sprawie, przedłużamy termin 

składania ofert: 
- dla Przetargu nr 01/B/2010 do godz. 10.00 dnia 18.06 2010 r.   

- dla Przetargu nr 02/B/2010 do godz. 10.00 dnia 17.06 2010 r.   
 

Informacja powyższa ukaże się na naszej stronie internetowej 
www.allterpower.pl 

 

 
Pytanie nr 2.  

 
Oferent: 

 
Czy dopuszczacie Państwo wydłużenie realizacji inwestycji budowy 

elektrociepłowni kogeneracyjnej? Jeśli będzie możliwe przesunięcie terminu 
zakończenia, to o ile miesięcy?  

 
 

Zamawiający: 
 

         Na dzień dzisiejszy nie rozważamy przedłużenia okresu realizacji inwestycji:   
         dostawa i montaż modułów kogeneracyjnych w ramach projektu  

         „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ  1,36 MW W MEŁNIE –  

         ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”. 
  

 
Pytanie nr 3.  

 
Oferent: 

 
        Odnośnie aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego ujętych w      

        Formularzu oferty w punkcie 13. podpunkty 7) i 8), rozumiemy, że należy je  
        dołączyć do oferty mimo, że nie widnieją one w spisie dokumentów jakie mają  

        dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia wymaganych warunków? 
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Zamawiający: 
 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy załączyć do załącznika nr 1 do 

SIWZ „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU” co wynika z zapisów pkt. 4 „Nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia albowiem: żadna z osób 

reprezentujących firmę ani żadna z osób zasiadających w jej organach nie była 

karana za przestępstwa gospodarcze, związane z zagarnięciem mienia lub jego 

sprzeniewierzeniem”. 

 
 

Pytanie nr 4.  
 

Oferent: 
 

        Proszę o poprawienie omyłki pisarskiej w punkcie VIII. podpunkt 2. f) i g),    
        chodzi o odniesienie do ust.1 ppkt. b) który mówi o oświadczeniu o spełnieniu  

        warunków określonych w VII pkt. 1-3 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania  
        się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia podane  

        dokumenty wypełniają wspólnie). 

        Punkt VIII. podpunkt 2. f) "dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. a) - d) składa  
        każdy z podmiotów występujących wspólnie", powinien zmienić brzmienie na  

        "dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. a), c), d) składa każdy z podmiotów  
        występujących wspólnie", natomiast podpunkt 2. g) z brzmienia "dokumenty  

        wymienione w ust. 1 ppkt. e) - i) są wspólne dla podmiotów występujących  
        wspólnie" zmienia brzmienie na: "dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. b),          

        e) - i) są wspólne dla podmiotów występujących wspólnie". 
 

 
Zamawiający: 

 
        Oczywiście jest to omyłka pisarska. Prawidłowe brzmienie punktu VIII.:   

        - podpunkt 2. f) "dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. a), c), d) składa każdy  
           z podmiotów występujących wspólnie",  

        - podpunkt 2. g) "dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. b), e) - i) są wspólne  

          dla podmiotów występujących wspólnie". 
  

Informacja powyższa ukaże się na naszej stronie internetowej    
www.allterpower.pl 
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Pytanie nr 5.  
 

Oferent: 

 
        Proszę  o potwierdzenie, że harmonogram rzeczowo - finansowy ma zawierać  

        tylko kolejne większe etapy robót do częściowej fakturacji po ich wykonaniu i  
        zakończeniu. 
 
 

Zamawiający: 
 

         Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być tak sporządzony aby  
         zawierał terminy wykonania robót/dostaw zgodnie z wymogami zawartymi w  

         SIWZ wraz z ich wyceną umożliwiającą dokonywanie odbiorów częściowych, a  
         w ich następstwie fakturowanie zakończonych robót/dostaw. 

 
 

Pytanie nr 6.  

 
Oferent: 

 
        Proszę o potwierdzenie, że cena ofertowa ma być podana w kwocie całkowitej i  

        zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, bez konieczności  
        rozbijania na szczegółowy kosztorys wszelkich prac. Jako potwierdzenie  

        kompletności oferty wystarczy podpisać Wykaz Cen - załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

 

Zamawiający: 
 

         Cena ofertowa winna być podana jako kwota całkowita będąca sumą kwot  
         podanych Harmonogramie rzeczowo – finansowym wraz z oświadczeniem, że  

         zawiera ona wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w  
         szczególności wymienione w Wykazie Cen. 

 

 
Pytanie nr 7.  

 
Oferent: 

 
        W związku z rozległym zakresem dostaw i prac ujętych w tym zadaniu, a  

        szczególnie połączenie specjalistycznych urządzeń z kilku branż zwracamy się  
        uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do w/w postępowania.  

        Argumentujemy swoją prośbę terminami ofertowania podawanymi przez  
        producentów poszczególnych urządzeń np. kotłów odzyknicowych, które  

        przekraczają termin złożenia oferty całościowej. Prosimy o przychylne  
        rozpatrzenie naszej prośby. 
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Zamawiający: 
 

W związku z wnioskami kilku oferentów w tej sprawie, przedłużamy termin 

składania ofert dla Przetargu nr 01/B/2010 do godz. 10.00 dnia 18.06 2010 r.   
 

Informacja powyższa ukaże się na naszej stronie internetowej 
www.allterpower.pl 

 

 
Pytanie nr 8.  

 
Oferent: 

 
         W związku z prowadzonym przez Państwa firmę postępowaniem przetargowym  

         odnośnie budowy systemu kogeneracyjnego współpracującego z planowaną  
         biogazownią w Mełnie, zwracamy się z pytaniem, czy możliwym byłoby  

         przedłużenie terminu składania ofert? 
         Prośbę swą motywujemy faktem, iż wymagania techniczne SIWZ są  

         rozbudowane a zakres dostaw wykracza poza nasze standardowe rozwiązania.  
         Reasumując, potrzebujemy dodatkowych kilku dni w stosunku do     

         dotychczasowego terminu, celem dokładnego przygotowania się do złożenia  
         oferty. 

 

 
Zamawiający: 
 

W związku z wnioskami kilku oferentów w tej sprawie, przedłużamy termin 

składania ofert dla Przetargu nr 01/B/2010 do godz. 10.00 dnia 18.06 2010 r.   
 

Informacja powyższa ukaże się na naszej stronie internetowej 

www.allterpower.pl 
 


