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Starachowice 05.08.2020r. 

 

 

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 10 –wniosek  

Proponujemy następującą zmianę w SIWZ: 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pół suchej metody oczyszczania spalin, 

która byłaby uwzględniona w wymogu dla punktu b) segment 2. 

 

Uprzejmie informujemy, że wybudowane w Polsce w ostatnich latach spalarnie odpadów 

posiadają zabudowane instalacje oczyszczania spalin (odsiarczanie) metodą mokrą lub pół 

suchą i w naszej opinii nieuzasadnionym jest ograniczenie tego warunku wyłącznie do 

instalacji oczyszczania spalin metodą suchą. Rozumiemy również, że metoda sucha jest 

wymogiem podyktowanym zapisami decyzji środowiskowej i że potencjalny przyszły 

wykonawca będzie musiał spełnić jej zapisy. 

 

Odpowiedź  

1.    Zamawiający  po ponownej analizie  kwestii   dopuszczenia referencji z 

realizacji przez Wykonawcę  instalacji z zastosowaniem metody półsuchej 

oczyszczania spalin  wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 4.2. SIWZ .  Metoda ta 

,podobnie jak metoda mokra nie może być zastosowana przy realizacji zamówienia 

z powodów  niezgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- 

odpowiedź nr. 5.   

2. Zamawiający dokonuje zmiany pkt.4.2 SIWZ  ,który otrzymuje brzmienie : 

4.2 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

tzn. wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne 

do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający 

uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej                      

z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 

Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą 

się z następujących segmentów technologicznych: 

a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania                              

z ruchomym rusztem; 

b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej lub półsuchej metody 

oczyszczania spalin; 

 

Pytanie 11 –wniosek  

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 6 z dnia 03.08.2020 wnosimy o przesunięcie terminu co 

najmniej o 45 dni, wymaganie dokumentu wystawionego przez osoby trzecie na 

potwierdzenie doświadczenia przez poszczególne osoby skierowane do realizacji zadania 

wymaga długotrwałych działań związanych z pozyskaniem takich dokumentów, które nie są 

zwyczajowo uzyskiwane od Zamawiających (w przeciwieństwie do dokumentów 
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pozyskiwanych przez firmy na potwierdzenie wykonanych zadań). Dodatkowo okres 

urlopowy będzie wpływał na utrudnienie dostępu do pozyskania w/w dokumentów. Prosimy 

o dopuszczenie oświadczenia własnego osoby kierowanej na dane stanowisko. 

 

Odpowiedź   

Zamawiający uwzględnia wniosek w części dotyczącej przedłużenia terminu 

składania ofert. 

 

1.1 Zamawiający przedłuża termin składania i dokonuje zmiany z SIWZ                             

w pkt. 14.8, który otrzymuje brzmienie: 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.09.2020r. do godz. 

13 : 00 

 

1.2   Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i dokonuje zmiany z SIWZ                          

w pkt. 16.1, który otrzymuje brzmienie: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (Starachowice, ul. Na 

Szlakowisku 8) w dniu 30.09.2020r. o godz. 13.15 

 

            

 

Z poważaniem  

 

 
 


		2020-08-05T11:37:52+0200
	Marcin Pocheć




