System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

Poznań, dnia 6.05.2011 r.

Szanowni Państwo,
dziękując za zainteresowanie prowadzonym przez Podmiot publiczny - Miasto Poznań
postępowaniem pod nazwą "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
- Kontrakt 1" oraz w odpowiedzi na przekazane uwagi, pytania i komentarze dotyczące
treści opublikowanego 8 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii
S 69 nr 111988 ogłoszenia o zamówieniu, uprzejmie przekazujemy następujące wyjaśnienia.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz.
759 ze zm.) nie przewiduje instytucji udzielania odpowiedzi i przekazywania wykonawcom
wyjaśnień dotyczących treści opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu. Instytucja
wyjaśnień została przewidziana w art. 38 ustawy i dotyczy treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego,
na obecnym etapie postępowania, specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została
udostępniona wykonawcom. W konsekwencji Miasto Poznań nie przewiduje udzielania
odpowiedzi, wyjaśnień lub przekazywania innego rodzaju informacji dotyczących treści
opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu.
Równocześnie, Miasto Poznań informuje, Ŝe w przypadku pojawienia się wątpliwości lub
innych wymagających wyjaśnienia, sprostowania lub uzupełnienia treści opublikowanego
ogłoszenia okoliczności, Miasto Poznań zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy skorzysta z
przysługujących mu uprawnień i przekaŜe Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz
zamieści treści takiego ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod
adresem www.ekokonsultacje.pl.
Miasto Poznań, o ile będzie to konieczne, przedłuŜy w takim przypadku termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi
w art. 12a ustawy.

1

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

Jednocześnie Miasto Poznań informuje, co następuje:
1

na obecnym etapie postępowania Miasto Poznań nie przewiduje przedłuŜania terminu
składania wniosków do udziału w postępowaniu; jednocześnie w przypadku, gdyby
przedłuŜenie terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu okazało się
uzasadnione i konieczne, Miasto Poznań zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy pzp. skorzysta
z przysługujących mu uprawnień i przekaŜe Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania oraz zamieści treść takiego ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej pod adresem www.ekokonsultacje.pl, w którym poinformuje Partnerów
Prywatnych o zmianie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
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Miasto Poznań nie przewiduje przekazywania lub udostępniania wzorów informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której Partner Prywatny
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Partnera Prywatnego. Miasto Poznań wskazuje, Ŝe jeŜeli
z uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny nie moŜe przedstawić informacji dotyczącej
sytuacji finansowej wymaganej przez Miasto Poznań, moŜe przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Miasto
Poznań warunku. Dodatkowo, jeŜeli Partner Prywatny wykazując spełnianie warunku
dotyczącego zdolności finansowej polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów, Miasto Poznań wymaga przedłoŜenia informacji potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącej tego podmiotu.
Miasto Poznań informuje, Ŝe dowodem posiadania zdolności finansowej wymaganej
przez Miasto Poznań nie musi być promesa kredytowa. Dowodem posiadania zdolności
finansowej moŜe być dokument, z którego będzie wynikało, Ŝe Partner Prywatny lub inny
podmiot, na potencjale którego Partner Prywatny zamierza polegać na etapie
wykonywania Przedsięwzięcia będzie dysponował określonymi przez Miasto Poznań w
ogłoszeniu o zamówieniu środkami pienięŜnymi niezbędnymi do prawidłowego
wykonania tego Przedsięwzięcia.
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Miasto Poznań wskazuje, Ŝe zgodnie z informacją zawartą w pkt II.1.5 ogłoszenia
o zamówieniu przedmiotem Przedsięwzięcia będzie:





zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie
kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej
Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta
Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240
tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposaŜonej
w półsuchą instalację oczyszczania spalin, oraz
zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie
instalacji do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności
przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Składowisko odpadów
innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie).

Dodatkowo, Miasto Poznań wskazuje, Ŝe przedmiot Przedsięwzięcia został opisany
równieŜ w dokumencie "Opis potrzeb i wymagań Miasta" oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu poprzez wskazanie właściwych kodów CPV, tj:
• 45252300-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów;
• 42320000-5 Piece do spalania odpadów;
• 51135110-1 Usługi instalowania pieców do spalania odpadów;
• 71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania;
• 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów;
• 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
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Brak zaznaczenia w pkt II.2.1 ogłoszenia o zamówieniu „usług” wynika z ograniczeń
technicznych związanych z wypełnianiem ogłoszenia w trybie on-line za pomocą
formularzy zamieszczonych na portalu SIMAP (www.simap.europa.eu) .
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Miasto Poznań wskazuje, Ŝe zgodnie z pkt VI.3.2 ogłoszenia o zamówieniu Partner
Prywatny w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu moŜe polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner Prywatny w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Miastu Poznań, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Przedsięwzięcia.
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W odniesieniu do wymagania przedstawionego w pkt. IV.1.2 ogłoszenia o zamówieniu,
tj. doświadczenia w świadczeniu usługi zarządzania zakładem termicznego
przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych oraz frakcji
energetycznej z odpadów z odzyskiem energii, o mocy przerobowej nie mniejszej niŜ
100 000 ton odpadów rocznie, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
Wniosków, za którą Partner Prywatny otrzyma 1 punkt, Miasto Poznań wskazuje, Ŝe dla
spełnienia wymogów określonym w tym punkcie, Partner Prywatny powinien wykazać,
Ŝe świadczył usługę zarządzania zakładem termicznego przekształcania odpadów
komunalnych lub odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej z odpadów
z odzyskiem energii, o mocy przerobowej nie mniejszej niŜ 100 000 ton odpadów rocznie
tj. mocy przerobowej nominalnej (projektowanej), wyznaczonej w oparciu o przyjęte dla
instalacji załoŜenia projektowe. Miasto Poznań przyzna 1 punkt za kaŜdy zakończony
pełny rok świadczenia usługi, a termin „rok” naleŜy interpretować zgodnie z art. 114
kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyŜszym przepisem, za rok przyjmuje się 365 dni,
a więc powyŜszy termin naleŜy liczyć od daty upływu terminu składania Wniosków.
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W odniesieniu do załącznika nr 2 do Wniosku, Miasto Poznań wskazuje, Ŝe:
 Kolumna 7 – „nominalna wydajność instalacji (Mg/rok)” - dotyczy nominalnej
(projektowanej) wydajności rocznej instalacji, wyznaczonej w oparciu o przyjęte dla
instalacji załoŜenia projektowe
 Kolumna 8 – „rodzaj i ilość przetwarzanych odpadów (Mg/rok)” - dotyczy nominalnej
(projektowanej) ilości i rodzaju odpadów przeznaczonych do ich termicznego
przetwarzania, wyznaczonej w oparciu o przyjęte dla instalacji załoŜenia projektowe
 Kolumna 10 – „moc cieplna dostarczana do sieci ciepłowniczej lub technologicznej
(MW)” - dotyczy mocy cieplnej nominalnej (projektowanej) dostarczanej do sieci
ciepłowniczej.
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W odniesieniu do załącznika nr 3 do Wniosku, Miasto Poznań wskazuje, Ŝe:
 Kolumna 6 – „przetworzony strumień odpadów w okresie 5 lat w ujęciu rocznym w
podziale na rodzaje i ilości odpadów (Mg/rok)” - dotyczy przedstawienia informacji
dotyczących poszczególnych lat (vide: definicja powyŜej, zawarta w pkt 5) u.
Podział odpadów powinien uwzględniać rodzaje i ilości przetworzonych odpadów,
w tym wyszczególnić strumień odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej z
odpadów komunalnych
 Kolumna 9 – „moc cieplna dostarczona do sieci ciepłowniczej lub technologicznej
(MW) w okresie 5 lat w ujęciu rocznym” dotyczy przedstawienia informacji o
rzeczywistej produkcji ciepła dla kaŜdego roku (vide: definicja powyŜej, zawarta w
pkt 5) w okresie ostatnich pięciu lat (MWh)
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Zamawiający informuje, Ŝe na obecnym etapie postępowania nie przewiduje organizacji
spotkania potencjalnych Partnerów Prywatnych w celu „wizji lokalnej” terenu
przeznaczonego pod budowę ITPOK
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