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Starachowice 03.08.2020r. 

 

 

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 1  

czy dopuszczona będzie firma do wzięcia udziału w postępowaniu z następującą referencją? 

Referencja załączona do pytania .  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje ,że przedstawiona referencja nie spełnia wymogów SIWZ  ze względów na 

wydajność instalacji referencyjnej. Ponadto z treści referencji wynika ,że nie dotyczy wybudowanej  

instalacji do termicznego przekształcania odpadów lecz innej instalacji na której przeprowadzono 

testy spalania RDF     

 

Pytanie 2 –wniosek    

wnosimy o zmianę zapisów dotyczących doświadczenia kierownika budowy na następujące: 

 

— doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na pracach budowlanych, 

montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 instalacji wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w kogeneracji z wykorzystaniem turbin parowych lub turbozespołów ORC z energii 

uzyskiwanej ze spalania odpadów komunalnych lub pre-RDF lub RDF lub węgla kamiennego lub 

brunatnego lub biomasy,  

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w  SIWZ  w pkt4.2.3.1 w treści wnioskowanej . 

 

Pytanie 3  

zwracamy się z pytaniem o możliwość dopuszczenia jako alternatywy oczyszczania spalin metodą 

suchą w filtrze workowym zamiast ceramicznego. 

Ten rodzaj oczyszczania spalin jest powszechnie stosowany i sprawdzony w praktyce. 

Odpowiedź  

 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne pod warunkiem osiągnięcia skuteczności 

oczyszczania spalin  przedstawionej w Programie funkcjonalno-użytkowym i SIWZ.  

 

Pytanie 4  

Proszę o wyjaśnienie czy oferta ma uwzględniać decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2019.KN.15 z dnia 3 marca br. zmieniającą decyzję Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24, 

ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Odzysku 

Energii (IOE) w Starachowicach” (w załączeniu). 
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Odpowiedź  

Obie wydane decyzje , które należy traktować  łącznie .  Decyzja  Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2019.KN.15 z dnia 3 marca dokonała zmian w  decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- 

I.4260.39.2017.KS.24 i zmiany te powinny być uwzględnione w ofercie.  Zmiany te zostały 

uwzględnione w Programie  funkcjonalno-użytkowym .   

 

Pytanie 5 -wniosek 

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 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 metody oczyszczania spalin; 

Proponowany zapis: 

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; 

Odpowiedź  

1.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  zapisu w pkt.4.2.1 w zakresie uznania jako zadanie podobne 

polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych 

2.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt.4.2.1 w zakresie  zastosowania metody  

metody oczyszczania spalin półsuchej.   

Metoda półsucha nie jest przewidziana  do stosowania w decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24, ustalającą 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Odzysku Energii 

(IOE) w Starachowicach 

3. Zamawiający dokonuje zmiany pkt.4.2 SIWZ  ,który otrzymuje brzmienie : 
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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 metody oczyszczania spalin; 

 

 Pytanie 6 

W nawiązaniu do wzoru załącznik nr 5 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu oczekuje 

Zamawiający na potwierdzenie posiadanego doświadczenie przez osób, które będą uczestniczyć                            

w realizacji zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje załączenia Życiorysu danej osoby? 

Odpowiedź  

Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia dla osób , które będą uczestniczyć w zamówieniu nie 

wymaga  załączenia Życiorysu . Wymaga natomiast  dokumentu potwierdzającego ,że dana osoba 

wykonywała wymagane dla niej w SIWZ czynności lub funkcje . Dokumentami  tymi mogą być 

referencje,  oświadczenia lub inne dokumenty   potwierdzające  wykonywanie tych czynności lub 

funkcji wystawione przez  osoby trzecie . 

 

Pytanie 7 

W nawiązaniu do wzoru załącznik nr 5 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu oczekuje 

Zamawiający na potwierdzenie podstawy dysponowania? Czy w przypadku pracowników własnych 

zatrudnionych na umowy cywilno-prawne wystarczy oświadczenie Oferenta? 

Odpowiedź  

W takim przypadku wystarczy oświadczenie oferenta.  

 

Pytanie  8 

Wnosimy o usunięcie załącznika nr 11 Wykaz podstawowych  części zamiennych /zapasowych oraz części 

szybko zużywających się wraz z ich  wyceną. Kontrakt ma być realizowany w formule „zaprojektuj                            

i wybuduj”, co powoduje że ostateczne rozwiązania projektowe oraz finalny dobór urządzeń pozwoli na 

przygotowanie w/w wykazu. 

Odpowiedź  

Zamawiający odmawia i pozostawia  załącznik nr 11 do SIWZ bez zmian.  

Pytanie  9 

Prosimy o potwierdzenie czy wizja lokalna jest obowiązkowa. 

Odpowiedź  

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa 

 

           Z poważaniem  
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