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Starachowice 21.08.2020r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE 

INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII  (IOE) W  STARACHOWICACH 

Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020 

 

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób zdolnych do 

realizacji zamówienia jeśli spełniają stawiane w punkcie 4.2.3 SIWZ wymagania. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. 

 

Pytanie 16 

 W odniesieniu do zapisów punktu 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, prosimy o potwierdzenie , że 

doświadczenie przy instalacji termicznego przekształcania odpadów opisanej w punkcie 4.2.1) 

dotyczy zakresu tej instalacji i jej wydajności, a nie zawęża doświadczenia tylko do rodzaju 

spalanej w niej odpadów. 

 

Odpowiedź  

Tak . Potwierdzamy. 

 

Pytanie 17 

 Prosimy o potwierdzenie , że maszyny opisane w punkcie 1.7.2.1 oraz 1.7.2.2. PFU nie 

wchodzą w zakres niniejszego przetargu. 

 

Odpowiedź  

Tak. Samochód ciężarowy i przyczepa nie wchodzą w zakres oferty. 

 

Pytanie 18  

Prosimy o potwierdzenie , że obsługa nowej instalacji będzie korzystała z istniejącego zaplecza 

socjalnego i szatniowego. 

 

Odpowiedź  

Tak .Obsługa nowej instalacji będzie wykorzystywała zaplecze istniejące. 

 

Pytanie 19 

W nawiązaniu do zapisów umowy par. 9 pkt 1. 1) wnosimy o odstąpienie od dostarczenie przez 

Wykonawcę na cały okres Gwarancji na dostawy maszyn i urządzeń części 

zamiennych/zapasowych i szybkozużywających się. Ujęcie tych elementów w cenie Kontraktu 

może doprowadzić do nieporównywalności złożonych ofert, gdyż każdy Oferent może zakładać 

różne zużycie danych części i konieczność ich wymiany. Dodatkowo zakup tych części stanowi 

typowy koszt eksploatacji instalacji, który nie jest dopuszczany do dofinansowanie przez 

Instytucje finansujące. 
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Odpowiedź  

Zamawiający  utrzymuje zapis w par.9 pkt.1.1 Umowy   

 

Pytanie20  

 Prosimy o informację czy w ramach umowy Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie czy jedynie przygotować dokumenty dla Zamawiającego, który wystąpi z 

wnioskiem do odpowiednich organów. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający  wymaga przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji 

pozwolenie na użytkowanie i przekazania tych  dokumentów   do Zamawiającego. 

Wniosek składa Zamawiający a Wykonawca jest zobowiązany w trakcie postępowania  do 

składania wszelkich dokumentów  dodatkowych  oraz udzielania wyjaśnień.   

 

Pytanie 21  

W nawiązaniu do SIWZ pkt 4 Warunki udziału w postępowaniu pkt 4.1 b) wnioskujemy aby 
poziom ubezpieczenia OC obniżyć przynajmniej do wartości 20 mln równej wartości 
posiadanych środków finansowych. Wymóg wyższego posiadanego ubezpieczenia 
OC, w świetle konieczności pozyskania ubezpieczenia kontraktowego jest naszym zdaniem 
nadmiarowy i ogranicza liczbę wykonawców potencjalnie mogących wziąć udział                                        
w postępowaniu.  
 
Odpowiedź  
Zamawiający  pozostawia zapis bez zmian SIWZ pkt 4 Warunki udziału w postępowaniu 
pkt 4.1 b). 
 

 

          

 

Z poważaniem  
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