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Numer sprawy: BZ/ZP.05/17/03/14.        Włocławek 03.04.2014 r. 
 
 

Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji do 

biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 
techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”. 

 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
przekazuje treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
 

Pytanie 1: 
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
odstąpi od wymogu załączania do oferty kosztorysów ofertowych, a wymóg ten odniesie jedynie  
do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu obowiązkowego załączenia do oferty kosztorysów 
Wykonawcy dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. W takim przypadku wartość  
w/w robót naleŜy obowiązkowo uwzględnić w tabeli nr 1 Formularza cenowego stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, Ŝe kosztorysy szczegółowe składane przez 
Wykonawcę przed podpisaniem umowy winny być zgodne z Formularzem cenowym załączonym 
do oferty przetargowej. 
 
Zamawiający zmienia treść rozdz. XVI. pkt. 3 SIWZ: 
z brzmienia: 
„Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do: 
a) złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
b) złoŜenia kopii uprawnień budowlanych dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 

zamówienia, które to osoby zostały wykazane przez Wykonawcę w składanej ofercie. 
c) jeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Wykonawca zobowiązany będzie do złoŜenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.” 
 

na brzmienie: 
„Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do: 
a) złoŜenia szczegółowych kosztorysów dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. 
b) złoŜenia gwarancji/polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 11 projektu umowy. 
c) złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
d) złoŜenia kopii uprawnień budowlanych dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 

zamówienia, które to osoby zostały wykazane przez Wykonawcę w składanej ofercie. 
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e) jeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
Wykonawca zobowiązany będzie do złoŜenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.” 

 
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiający zamieści przedmiary robót w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej, 
zgodnie z zapisami w przedmiarach załączonych w wersji PDF, Zamawiający posiada przedmiary 
w wersji edytowalnej (ath), prosimy o ich załączenie na stronie internetowej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iŜ nie posiada programu do edycji pliku ath w związku z powyŜszym  
nie moŜemy umieścić na stronę internetową wersji edytowalnej przedmiarów robót. 
 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy aktualnie załączone przedmiary robót są szczegółowe, jeśli nie to 
prosimy o załączenie szczegółowych przedmiarów robót na stronie internetowej zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej  
i zawierają zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Wykonawcy przy 
kalkulacji wartości robót winni uwzględnić wszystkie koszty, zgodnie z zapisami określonymi  
w rozdz. XIV. SIWZ. 
 
 
Pytanie 4: 
Czy przedmiary robót są opisem przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź: 
Opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w rozdz. III SIWZ oraz w integralnych 
załącznikach do opisu tj.: 
- w załączniku nr 1 Opis technologii  
- w załączniku nr 2 Dokumentacja projektowa. 
Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej  
i zawierają zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2  
pkt. 8 i art. 2c, czy teŜ obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo zamówień 
publicznych? 
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Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 5d) ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przedmiotowa instalacja do 
biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych, będzie stanowić wynik całości 
robót budowlanych w zakresie budownictwa, który samoistnie będzie spełniać funkcję techniczną. 
Zakres robót uwzględnia równieŜ dostawę i montaŜ urządzeń. 
 
 
Pytanie 6: 
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ Wykonawca do oferty winien załączy próbkę oferowanej 
membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm oraz badanie przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium potwierdzające spełnienie wskazanych w tym podpunkcie parametrów technicznych 
przez membranę.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyŜsze zapisy poniewaŜ niniejsze 
postępowanie jest przetargiem na wykonanie robót budowlanych, a nie na dostawę membrany  
i Zamawiający nie ma podstawy Ŝądać jej próbki ani badań, co miałoby podstawę prawną  
w przypadku przetargu na dostawę membrany? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z posiadaną decyzją środowiskową i pozwoleniem na budowę 
przewiduje się wykonanie instalacji do biologicznego, tlenowego, przetwarzania odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem półprzepuszczalnych membran. Tak więc membrana jest głównym 
elementem przedmiotowej instalacji i musi spełniać szczegółowe wymagania Zamawiającego 
określone w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ. W celu potwierdzenia, 
Ŝe przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty próbki oferowanej przez Wykonawcę membrany  
wraz z badaniem przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium potwierdzającym parametry 
techniczne membrany. śądanie powyŜsze zgodne jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający  
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). 
 
 
Pytanie 7: 
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany 
przez okres 10 lat od dnia uruchomienia instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne 
oświadczenie producenta membrany. Prosimy o zmianę powyŜszych zapisów na : ,,wykonawca 
winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia uruchomienia 
instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne oświadczenie” poniewaŜ Zamawiający nie 
ma podstawy Ŝądać oświadczenia producenta membrany, Wykonawca jest podmiotem składającym 
ofertę w niniejszym postępowaniu i to Wykonawca moŜe złoŜyć deklaracje dotyczące 
postępowania przetargowego. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść zapisu z rozdz. III pkt. 4 ppkt. 5) SIWZ: 
z brzmienia:  
„Wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia 
uruchomienia instalacji na dowód czego załączy do oferty stosowne oświadczenie producenta 
membrany” 
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na brzmienie:  
„Wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres min. 10 lat od dnia 
uruchomienia instalacji na dowód czego Wykonawca winien załączyć do oferty albo stosowne 
oświadczenie producenta membrany albo stosowne oświadczenie Wykonawcy.” 
 
 
Pytanie 8: 
W pkt. 6 ppkt. 5) SIWZ zapisano, Ŝe wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym 
Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 
zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w róŜnych warunkach rozwiązania 
technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie 
dostawcy technologii. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyŜsze zapisy,  
poniewaŜ to Wykonawca jest podmiotem składającym ofertę w niniejszym postępowaniu  
i to Wykonawca moŜe złoŜyć deklaracje dotyczące postępowania przetargowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 5) SIWZ: 
z brzmienia: 
„Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,  
przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone  
i wielokrotnie stosowane w roŜnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające 
wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie dostawcy technologii.” 
na brzmienie: 
„Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,  
przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone  
i wielokrotnie stosowane w roŜnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające 
wymagania BAT, na dowód czego Wykonawca winien załączy do oferty albo stosowne oświadczenie 
dostawcy technologii albo stosowne oświadczenie Wykonawcy.” 
 
 
Pytanie 9: 
Zgodnie z pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się 
szczegółowo z terenem budowy przed złoŜeniem oferty. Przedmiot zamówienia winien być zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 29 ust.1 jednoznaczny i wyczerpujący, a zgodnie  
z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na roboty 
budowlane Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający zmieni zapisy pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ dotyczące wymogu dokonania wizji lokalnej 
jako niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyŜ wykonawca powinien mieć 
moŜliwość dokonania wizji lokalnej a nie obowiązek? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 10) SIWZ: 
z brzmienia: 
„Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed 
złoŜeniem oferty.” 
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na brzmienie: 
„Wykonawca na pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu moŜe zapoznać się z terenem budowy 
przed złoŜeniem oferty.” 
 
 
Pytanie 10: 
Zgodnie z działem V.I pkt. b) SIWZ Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wykonał roboty polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji 
do biologicznej stabilizacji odpadów na terenie Polski działających nieprzerwanie przez okres  
min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni 
kontakt ze stabilizowanym materiałem i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania 
określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 
(Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna instalacja winna posiadać wydajność  
min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego.  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę: 
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
- wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 
- dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót). 
- badanie produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu 
przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (jedno badanie z kaŜdej wykazanej instalacji  
tj. z min. 2 instalacji), które winny potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych  
w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052). 
rosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty badania produktu 
(stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu przeprowadzonego przez 
akredytowane laboratorium (jedno badanie z kaŜdej wykazanej instalacji tj. z min. 2 instalacji), 
które winno potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), w celu oceny 
wymogu wskazanego na spełnienie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, zgodnie  
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający moŜe Ŝądać wykazu robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najwaŜniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Tak więc Zamawiający nie moŜe na spełnienie wymogu wiedzy i doświadczenia Ŝądać 
badań produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu, a jedynie 
moŜe Ŝądać dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, a zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 w/w Rozporządzenia 
dowodami mogą być poświadczenia lub inne dokumenty, ale wyłącznie w wypadku gdy z przyczyn 
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, ponadto dowody 
te mają potwierdzać dokładnie: czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone i nic ponadto, tak więc Ŝądanie jakichkolwiek badań dla robót wskazanych na 
poświadczenie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składającego ofertę jest niezgodne z prawem.  
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty badania 
produktu (stabilizatu) i czy Zamawiający zmieni zapisy SIWZ? 
 

Odpowiedź: 
1. Zamawiający zmienia zapis w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ ocenę spełnienia warunków: 
z brzmienia: 
„Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę: 
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
- wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 
- dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót). 
- badanie produktu (stabilizatu) uzyskanego w instalacjach wykazanych w doświadczeniu 

przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (jedno badanie z kaŜdej wykazanej instalacji 
tj. z min. 2 instalacji), które winny potwierdzić spełnienie przez produkt wymagań określonych  
w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 
(Dz.U.2012.1052).” 

 

na brzmienie: 
„Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę: 
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
- wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 
- dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły odbioru robót).” 
 
2. Zamawiający dokonuje zmiany treść rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 10 SIWZ: 
z brzmienia: 
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ) i załączenie badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium potwierdzające, Ŝe uzyskany w wykazanych instalacjach produkt 
(stabilizat) spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. V.I.  
ppkt. b) SIWZ. 
JeŜeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać  
z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie robót 
budowlanych naleŜy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”.” 
 

na brzmienie: 
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
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naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V  
pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ. 
Warunek zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe się wykonaniem robót polegających  
na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów  
na terenie Polski działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem 
technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym 
materiałem i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052),  
z czego minimum jedna instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna 
instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego. 
JeŜeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać  
z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie robót 
budowlanych naleŜy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”. 
 
3. Zamawiający informuje, Ŝe badanie produktu (stabilizatu) przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium, potwierdzające spełnienie przez produkt wymagań określonych w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052) stanowi 
element opisu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oferowanej przez 
Wykonawcę, która winna zostać załączona do oferty, zgodnie ze zmianą treści siwz, w rozdz. VI. 
pkt. VI.I. ppkt. 26-32 SIWZ. 
 
 
Pytanie 11: 
Na potwierdzenie wymogu uzyskania średniorocznego przychodu netto ze sprzedaŜy towarów  
i usług za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości min 10 mln zł netto wykonawca winien załączyć 
część sprawozdania finansowego zawierającą rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega ono badaniu 
przez biegłego rewidenta równieŜ opinię o badanej jego części. PoniewaŜ Wykonawca nie posiada 
jeszcze opinii biegłego rewidenta za rok 2013, bo sporządzana ona jest na koniec czerwca 2014 r. 
zgodnie z przepisami, prosimy o wyjaśnienie, czy wystarczającym będzie jeśli za rok 2013 
wykonawca załączy do oferty jedynie rachunek zysków i strat? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy Prawo zamówień publicznych:  
„JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
warunku”. W związku z powyŜszym na potwierdzenie, Ŝądania przez Zamawiającego spełnienia 
przez Wykonawców warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy 
mogą załączyć inny dokument, który potwierdzi spełnienie warunku postawionego przez 
Zamawiającego, jak np. sprawozdanie finansowe F-01 za IV kw. 2013 r. 
 
 
Pytanie 12: 
Zgodnie z częścią VI.I SIWZ ppkt. 6 do oferty naleŜy załączyć zaakceptowany projekt umowy 
(załącznik nr 6 do SIWZ) poniewaŜ dokument ten nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa 
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Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, prosimy  
o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania do oferty zaakceptowanego 
projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), a wystarczającym będzie jeśli Wykonawca złoŜy  
w ofercie oświadczenie o akceptacji wzoru umowy? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iŜ wymóg załączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
projektu umowy wynika z art. 36 ust. 1 pkt. 16) ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Cytowane przez Wykonawcę Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczy dokumentów składanych na poświadczenie 
spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp, i spełnienia przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
W związku z powyŜszym nie znajduje ono zastosowania co do formy oświadczenia, jakiego moŜe 
Ŝądać Zamawiający w zakresie złoŜenia oświadczenia co do załączonego projektu umowy.  
Jednocześnie informujemy, Ŝe Zamawiający dopuszczamy zarówno załączenie do oferty 
zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu umowy, jak i złoŜenie stosownego oświadczenia 
Wykonawcy o zaakceptowaniu projektu umowy w treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 13: 
Czy do oferty naleŜy załączyć harmonogram przeglądów i konserwacji? 
 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie Ŝąda załączenia do oferty harmonogramu przeglądu i konserwacji.  
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy winni załączyć do oferty został zawarty  
w rozdz. VI. SIWZ. 
 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót poniewaŜ nie obejmują one całego przedmiotu 
zamówienia, w szczególności całej technologii. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary i kosztorysy stanowią uzupełnieniem dokumentacji projektowej zawierającym 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Koszt dostawy  
i montaŜu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia winien być ujęty w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 15: 
Pozycja 18 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik naleŜy wycenić w pozycji? 
Pytanie 16: 
Pozycja 16 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik naleŜy wycenić w pozycji? 
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Pytanie 17: 
Pozycja 17 d.2 przedmiar robót elektrycznych jaki wyłącznik naleŜy wycenić w pozycji? 
 

Odpowiedź na pyt. 15, 16 i 17: 
Dotyczy wyłączników dla wentylatorów oraz zwijarki. 
 
 
Pytanie 18: 
Pozycja 34 d.4 przedmiar robót elektrycznych jaki kabel (rodzaj) naleŜy wycenić w pozycji? 
Pytanie 19: 
Pozycja 35 d.4 przedmiar robót elektrycznych jaki kabel (rodzaj) naleŜy wycenić w pozycji? 
 

Odpowiedź na pyt. 18 i 19: 
Rodzaj kabla został podany w kosztorysie nakładczym, w opisie pozycji. 
 
 
Pytanie 20: 
Pozycja 2.5 przedmiar robót sanitarnych – jakie są nakłady w pozycji? 
Pytanie 21: 
Pozycja 3.17 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
Pytanie 22: 
Pozycja 3.18 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
Pytanie 23: 
Pozycja 3.37 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
Pytanie 25: 
Pozycja 5.14 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
Pytanie 26: 
Pozycja 5.15 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
 

Odpowiedź na pyt. od 20, 21, 22, 23, 25 i 26: 
W opisie pozycji przedmiaru jasno określono jakie zastosowane mnoŜniki do nakładów 
odpowiednich norm KNR.  Określenie – „ekstrapolacja nakładów M:4/10” (w poz. 5.14) oznacza 
przykładowo zastosowanie mnoŜnika 4/10 do nakładów materiałów. W opisie R – oznacza 
robociznę, M – materiały, S- nakłady sprzętu a opis „ekstrapolacja nakładów” bez określenia  
(R.M lub S) oznacza ekstrapolację nakładów całej pozycji. 
 
Zamawiający informuje, o zmianie treści kosztorysu nakładczego dotyczącego branŜy sanitarnej, 
który stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
Pytanie 24: 
Pozycja 4.5 przedmiar robót sanitarnych – jakie są  nakłady w pozycji? 
 

Odpowiedź: 
W pozycji uwzględniono odpowiednie rzeczywiste ilości elementów odwodnienia liniowego  
(korytka, skrzynki odpływowe, ścianki czołowe) których ilości zostały podane w opisie pozycji. 
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Pytanie 27: 
Prosimy o podanie nakładów w poszczególnych pozycja przedmiarów robót, zwłaszcza  
w przyjętych przez analogię do podstawy wyceny. 
 

Odpowiedź: 
Nakłady rzeczowe do poszczególnych pozycji zawarte są w kosztorysach nakładczych załączonych 
do SIWZ. 
 
 
Pytanie 28: 
Zgodnie z częścią VI.I SIWZ do oferty naleŜy załączyć proponowany harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, a zgodnie z umową paragraf 1 ust. 4 wykonawca  
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoŜy zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieŜności, czy do oferty naleŜy załączyć harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji 
przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z rozdz. VI. pkt. VI.I SIWZ Ŝąda załączenia do oferty proponowany  
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, który na tym 
etapie będzie miał charakter poglądowy i winien w szczególności określać rodzaj i kolejność 
wykonywanych robót. Natomiast w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłoŜenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego  
z uwzględnieniem rzeczywistych terminów realizacji przedmiotu umowy. 
 
 
Pytanie 29: 
Zgodnie z § 11 ust 1. oraz ust 2 pkt 2) wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się m.in. do 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczeniową min. 10 
mln PLN, na okres obejmujący realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyŜszymi 
zapisami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wystarczające będzie na spełnienie tego 
wymogu posiadanie przez Wykonawcę generalnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej szkody na osobie lub w mieniu,  
z zakresem ubezpieczenia dotyczącym odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w zakresie 
ogólnych warunków ubezpieczenia i dodatkowymi klauzulami, na kwotę ubezpieczenia 10 mln 
PLN, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do kontynuacji i zapewnienia trwałości 
ubezpieczenia przez cały okres obejmujący realizację przedmiotowego zamówienia?  
W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie generalnej polisy ubezpieczenia 
OC z działalności prosimy o uszczegółowienie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 30: 
Zgodnie z § 11 pkt 1 oraz § 11 ust 1 pkt 1) wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się  
do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę ubezpieczeniową min 10 mln PLN. Pragniemy 
zauwaŜyć, Ŝe zgodnie ze sztuką i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez 
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wszystkich Ubezpieczycieli, odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach polisy ryzyk budowlano-
montaŜowych jest zawierana na wartość kontraktu.  
W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnieni czy Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć 
umowę ryzyk budowlano – montaŜowych na wartość kontraktu? Prosimy o ewentualną 
modyfikację zapisów § 11? 
 

Odpowiedź na pyt. 29 i 30: 
Zamawiający informuje, Ŝe w zakresie wymogu określonego w § 11 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy 
tj. ubezpieczenia przez Wykonawców budowy i robót budowlanych związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, będzie akceptował polisę generalną OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej z zastrzeŜeniem, Ŝe suma gwarancyjna przedmiotowej polisy winna wynosić  
min. 10.000.000,00 zł.  
 
 
Pytanie 31: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy części III SIWZ o treści: ,,Zamawiający 
wymaga, aby pełne wyposaŜenie technologiczne powyŜej wyspecyfikowane i opisane, zostało 
dostarczone przez jednego dostawcę..." poniewaŜ są one niezgodne z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, gdyŜ w obecnej treści ograniczają one zasady zdrowej konkurencji, ponadto stanowią 
ingerencje w swobodę zawierania umów i swobodę działalności gospodarczej, zapisy zmuszają 
wykonawcę do ograniczenia się tylko i wyłącznie do jednego dostawcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla z treści rozdz. III pkt. 1 SIWZ zapis o następującej treści: 
„Zamawiający wymaga, aby pełne wyposaŜenie technologiczne powyŜej wyspecyfikowane  
i opisane, zostało dostarczone przez jednego dostawcę, który będzie odpowiedzialny za gwarancje 
jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń, jak równieŜ za efekt procesu biologicznej 
stabilizacji.” 
 
 
Pytanie 32: 
Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych, prosimy  
o podanie kryteriów równowaŜności. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równowaŜnych w zakresie technologii będącej 
przedmiotem zamówienia. Zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ppkt. 2) SIWZ, rozwiązania równowaŜne 
mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu 
budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach 
odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, wówczas Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań 
równowaŜnych to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz 
warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy teŜ innych 
dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia.  
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Pytanie 33: 
Prosimy o wyjaśnienie ile czasu od daty złoŜenia będzie trwało zatwierdzenie wniosku, o którym 
mowa w pkt. 21 paragraf 5 wzoru umowy? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, procedura w zakresie wydania 
pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami trwa 1 miesiąc od dnia złoŜenia wniosku,  
a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy. 
 
 
Pytanie 34: 
Ile będą trwały odbiory robót? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią § 9 pkt. 1 i 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający 
określił, i Ŝ odbiory częściowe będą przeprowadzone w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia robót do 
odbioru przez Wykonawcę, natomiast odbiór końcowy zostanie zorganizowany w terminie 10 dni 
od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę wykonania robót do odbioru. Zamawiający 
nie jest w stanie określić czasu trwania odbiorów. 
 
 
Pytanie 35: 
W paragrafie 13 ust. 4 pkt. e) wzoru umowy zapisano, Ŝe wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji technologicznych w zakresie osiągnięcia w procesie kompostowania występowania 
metali cięŜkich Cr, Cd, Ni, Pb i Hg na poziomie nie większym niŜ parametry określone  
w wymaganiach jakościowych dotyczących nawozów organicznych oraz środków wspomagających 
uprawę roślin określonych w ustawie o nawozach i nawoŜeniu. Prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający zmieni powyŜsze zapisy, poniewaŜ proces stabilizacji nie wpływa na zawartość 
metali cięŜkich, więc ich zawartość zaleŜy od wsadu jaki zostanie poddany procesowi stabilizacji, 
tak więc Wykonawca nie moŜe być gwarantem powyŜszych parametrów. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni treści § 13 ust. 4 pkt. e) projektu umowy z uwagi na fakt, iŜ w § 15 
projektu umowy Zamawiający określił, i Ŝ Wykonawca zobowiązany jest do  przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego instalacji w zakresie którego Wykonawca zobowiązany jest do: 
- ustalanie parametrów materiału wsadowego do procesu stabilizacji, 
- doradztwo i nadzór w zakresie formowania pryzm, 
- nadzór i kontrola nad przykrywaniem pryzm, 
- ustalenie, nadzór i kontrola wszystkich parametrów podczas procesów przetwarzania odpadów, 
- ustawienie systemu napowietrzania pryzm, 
- opracowanie procedury przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji, biosuszenia oraz 
kompostowania. 
Mając na uwadze powyŜsze, Wykonawca w opracowanych procedurach zobowiązany jest określić 
takie parametry materiału wsadowego aby produkt uzyskiwany w procesie kompostowania spełniał 
wymagania ustawy o nawozach i nawoŜeniu. 
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Jednocześnie Zamawiający, informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w n/w zakresie: 
1. Treść rozdz. III pkt. 6 Wymagania uzupełniające ulega zmianie: 

z brzmienia: 
„Wymagania uzupełniające 
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje: 
- projekty budowlane, 
- projekt wykonawczy, 
- przedmiary robót, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, 
przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu 
niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równowaŜnych przy 
realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem 
jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane  
w dokumentacji projektowej czy teŜ innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu 
niniejszego Zamówienia. 

3) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – 
zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052),  
na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.  

4) Wykonawca załączy do oferty minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium potwierdzające, Ŝe oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia 
wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 

5) Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami, przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów  
zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w roŜnych warunkach rozwiązania 
technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie 
dostawcy technologii. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji 
instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana   
na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

7) Wykonawca do oferty załączy wykaz proponowanego wyposaŜenia i urządzeń objętych 
przedmiotem zamówienia oraz Karty Katalogowe Urządzeń. Wykaz winien zostać 
sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ 

8) Wszystkie uŜyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie  
z obowiązującymi normami. 

9) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z naleŜytą starannością 
w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 
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10) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed 
złoŜeniem oferty.” 

 
na brzmienie: 
„Wymagania uzupełniające 
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje: 
- projekty budowlane, 
- projekt wykonawczy, 
- przedmiary robót, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, 
przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu 
niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równowaŜnych przy 
realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem 
jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane  
w dokumentacji projektowej czy teŜ innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu 
niniejszego Zamówienia. 

3) Wykonawca załączy do oferty opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, opracowany na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia, który winien zawierać: 
a) Wykaz WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz  

z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 
b) Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 

instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, 
potwierdzające, Ŝe produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej 
instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz.U.2012.1052). 

c) Próbkę membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana 
do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie 
zamkniętym, równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ  
20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 

d) Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

e) Oświadczenie producenta membrany lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowana 
przez Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia 
uruchomienia instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

f) Oświadczenie dostawcy technologii lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 

4) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – 
zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052),  
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na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia w ofercie kalkulacji kosztów eksploatacji 
instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana   
na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

6) Wszystkie uŜyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie  
z obowiązującymi normami. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z naleŜytą starannością 
w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

8) Wykonawca na pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu moŜe zapoznać się z terenem 
budowy przed złoŜeniem oferty.” 

 
2. Zmianie ulega treść rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 26 - 32 SIWZ: 

z brzmienia: 
„W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda: 
26. Wykaz WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi 

Kartami Katalogowymi Urządzeń (Załącznik nr 13 do SIWZ). 
27. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem 
niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ). 

28. Minimum 1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające,  
Ŝe oferowana przez Wykonawcę instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 

29. Próbka membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do 
biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie 
zamkniętym, równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ  
20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 

30. Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

31. Oświadczenie producenta membrany, Ŝe oferowana przez Wykonawcę membrana będzie 
dostępna w terminie 10 lat od dnia uruchomienia instalacji będącej przedmiotem 
niniejszego postępowania.  

32. Oświadczenie dostawcy technologii, Ŝe oferowane rozwiązania technologiczne spełniają 
obowiązujące wymagania BAT.” 

 
na brzmienie: 

„W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda: 
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26. Opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
oferowanej przez Wykonawcę opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia  
wraz z załączeniem: 
1) Wykazu WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi 

Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 
2) Badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 

instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, 
potwierdzające, Ŝe produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej 
instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz.U.2012.1052). 

3) Próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do 
biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie 
zamkniętym, równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ  
20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 

4) Badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

5) Oświadczenia producenta membrany lub oświadczenia Wykonawcy, Ŝe oferowana przez 
Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia 
instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

6) Oświadczenia dostawcy technologii lub oświadczenia Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 

27. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez oferowaną Zamawiającemu instalację 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będącą przedmiotem 
niniejszego zamówienia, wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052) (Załącznik nr 14 do SIWZ).” 

 
3. W § 5 dodaje się pkt. 26 i 27 o następującej treści: 

§ 5 pkt. 26 „Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność membrany zastosowanej  
w przedmiotowej instalacji przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji”. 
§ 5 pkt. 27 „Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, Ŝe rozwiązania technologiczne będące 
przedmiotem umowy spełniają obowiązujące wymagania BAT”. 
 

4. W § 18 ust. 2 dodaje się pkt. h) i i) o następującej treści: 
§ 18 ust. 2 pkt. h) „je Ŝeli w okresie rękojmi zajdzie konieczność wymiany membrany  
a Wykonawca nie zapewni dostępności membrany, zgodnie z warunkiem określonym w § 5  
pkt. 26 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy”. 
§ 18 ust. 2 pkt. i) „je Ŝeli w okresie rękojmi zostanie stwierdzone, Ŝe instalacja nie spełnia 
warunku określonego w § 5 pkt. 27 niniejszej umowy, w wysokości 50% wartości brutto,  
o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”. 

 
 Jednocześnie informujemy, Ŝe powyŜsze zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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 Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Zamówienia, które przyczyniły się do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu Nr 61363 – 2014 z dnia 21.03.2014 r., zostały zamieszczone w ogłoszeniu 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2014 r.  
pod Nr 72749 – 2014. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia został umieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Kosztorys nakładczy branŜa sanitarna. 
2. Projekt umowy. 
 
 
 
 
 
         PREZES ZARZĄDU 

         inŜ. Edward Ziemski 


