
GO/ZP-16-1/07 
(zestaw 3) 
 

1. Prosimy o określenie jak będą dokonywane płatności za wykonane roboty – czy wg 
procentowego zaawansowania wykonanych robót w rozliczeniu miesięcznym? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż płatności dokonywane będą na podstawie Przejściowych Świadectw 
Płatności zgodnie z klauzulą 14.3 umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom 2 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia). Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że kontrakt nie zawiera 
Planu Płatności, a zatem odpowiednie zapisy klauzuli 14.4 umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) nie znajdują zastosowania. 
 

2. PF-U p. 1.8.17.9 Zakończenie budowy – rozruch mechaniczny i technologiczny, 
oddanie zakładu do eksploatacji. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie koszty 
powinien ująć wykonawca w ramach składanej oferty? 

 
Zamawiający potwierdza, iż: 
a) zapewni na potrzeby rozruchu odpady, 
b) dokona załadunku odpadów na instalacje (pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę w 
odpowiednim terminie ładowarek kołowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia) i pokryje 
koszty paliwa użytego w tym celu sprzętu, 
c) zapewni personel o wskazanych kwalifikacjach, ale przewidziany do przeszkolenia przez 
Wykonawcę, 
d) pokryje koszty energii elektrycznej i wody na potrzeby rozruchu, (Zamawiający wyjaśnia, iż 
zapewnienie dostępu do mediów wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, a zatem należy do 
obowiązków Wykonawcy), 
e) dokona wywozu, unieszkodliwiania odpadów poprocesowych oraz zagospodaruje odzyskane 
odpady surowcowe. 
Pozostałe koszty powinien uwzględnić i pokryć Wykonawca. 
 

3. Prosimy o określenie jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące obecności 
przedstawicieli Wykonawcy podczas przeprowadzania rozruchu? 

 
Zamawiający wymaga, aby podczas rozruchu obecny był personel Wykonawcy kompetentny i zdolny 
do: 
a) przeszkolenia załogi Zamawiającego (obecność wymagana do momentu ukończenia szkolenia oraz 
przez jeden dzień roboczy w ostatnim tygodniu rozruchu), 
b) nadzorowania pracy instalacji, 
c) dokonywania modyfikacji parametrów pracy urządzeń zapisanych w oprogramowaniu sterującym 
(obecność wymagana przez pierwszy tydzień rozruchu, jeden dzień roboczy w ostatnim tygodniu 
rozruchu, przy czym nie jest wykluczone, że poza tymi terminami konieczne będzie dokonanie 
modyfikacji wynikłe z doświadczeń podczas rozruchu), 
d) rozwiązywania problemów wynikłych podczas pracy instalacji (obecność wymagana przez 
pierwsze dwa tygodnie rozruchu, a następnie stosownie do potrzeb wynikłych podczas rozruchu). 
 

4. Prosimy o określenie, czy na czas na Ukończenie robót podany w p. 8 SIWZ obejmuje 
czas wykonania rozruchu? 

 
Zgodnie z klauzulą 9.1 umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom 2 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia) Próby końcowe są realizowane przed upływem Czasu na Ukończenie. 
 
 
 



GO/ZP-16-1/07 
(zestaw 4) 
 
Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 04.06.2007 r. w celu 
dokładnego i poprawnego przygotowania oferty oraz zamknięcia wstępnych uzgodnień z 
nowymi partnerami konsorcjum które są istotne dla spełnienia wymagań Zamawiającego? 
 
Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian. 


