
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” 
 

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 biogazowni? 

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

 
Zamawiający: 

 
         Nie przewidujemy wydłużenia okresu przewidzianego na realizację inwestycji:   

         wykonanie  instalacji biogazowej z wyłączeniem modułów kogeneracyjnych w  
         ramach projektu „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ  1,36 MW  

         W MEŁNIE – ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA”. 

 
 

Pytanie nr 3.  
 

Oferent: 
 

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wyszczególnione 
substraty, które będą wsadem dla biogazowni. Są to: gnojowica świńska i 

wysłodki buraczane lub gnojowica świnska, wywar pogorzelniany oraz wysłodki 
buraczane. Tymczasem w Załączniku nr 7 do SIWIZ budowy biogazowni są 

podane jeszcze inne substraty: łuska z cebuli, odpady owocowo-warzywne oraz 
ewentualnie wysokokaloryczne odpady takie jak tłuszcze. Proszę o 
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sprecyzowanie jakie substraty i w jakich ilościach będą dostępne dla 
biogazowni?     

 

 
Zamawiający: 

 
         W ust. 4 pkt. 2c. SIWZ wymienione zostały substraty zapewnione    

         przez Zamawiającego na czas rozruchu instalacji biogazowej tj. do   
         czasu zakończenia skutecznego rozruchu technologicznego, natomiast                 

         w pkt. 3.2 Załącznika nr 7 do SIWZ wymienione zostały substraty przewidziane   
         i zapewnione przez Zamawiającego do pracy ciągłej włącznie z terminami ich  

         dostępności. 
 
 

Pytanie nr 4.  
 

Oferent: 
 

         Z uwagi na długi weekend, w wyniku którego wypada nam kilka dni na     

         przygotowanie oferty, zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy jest możliwość  

         przedłużenia o 2 tygodnie terminu składania ofert? 
 

Zamawiający: 
 

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


