System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

Wyjaśnienia z dnia 12 maja 2011 r.

Zgodnie z pkt.IV.1.2 b) ogłoszenia o zamówieniu "za kaŜdy zakończony pełny rok
świadczenia usługi, o której mowa w punkcie III.2.3.1 b) w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania Wniosków Partner Prywatny otrzyma jeden punkt". W tym zakresie,
Zamawiający przewiduje przyznanie 1 punktu za kaŜdy zakończony pełny rok świadczenia
usługi, tj. zarządzania zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub
odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej z odpadów z odzyskiem energii o mocy
przerobowej niemniejszej niŜ 100 000 ton odpadów rocznie (dalej „zakład”). W celu
wykazania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa w pkt.IV.1.2 b), niezbędne
jest wypełnienie Załącznika nr 3 do Wniosku, w którym dla kaŜdego z wymienionych
zakładów naleŜy przypisać okres świadczenia usługi.
A zatem, maksymalna liczba punktów, którą moŜe uzyskać Partner Prywatny za
zarządzanie danym, jednostkowym zakładem wynosi 5. Jeśli zatem Partner Prywatny w
okresie ostatnich, pełnych 5 lat przed upływem terminu składania wniosków zarządzał np. 7
instalacjami, to w takim przypadku otrzyma łącznie 35 punktów (1 punkt za kaŜdy rok
świadczenia usługi x liczba pełnych lat świadczenia usługi x liczba zarządzanych instalacji
wykazanych dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III.2.3.1 b) Ogłoszenia o
zamówieniu). Innymi słowy, Zamawiający w pkt.IV.1.2 b) nie ograniczył całkowitej liczby
moŜliwych do uzyskania punktów: Punktacja będzie zaleŜeć od okresu świadczenia usługi
zarządzania dla poszczególnych zakładów i liczby zarządzanych zakładów.
Przykład:
Partner Prywatny eksploatował 3 obiekty w okresie:
• Instalacja nr 1 eksploatowana w okresie marzec 2000 - do dnia obecnego (tj. do dnia
złoŜenia wniosku – 3 czerwca 2011);
• Instalacja nr 2 eksploatowana w okresie styczeń 1990- październik 2009 (włącznie)
• Instalacja nr 3 eksploatowana w okresie maj 2007- do dnia obecnego (tj. do dnia
złoŜenia wniosku – 3 czerwca 2011);
KaŜdy z tych obiektów posiada nominalną wydajność powyŜej 100 tys ton odpadów rocznie.
Punktacja wygląda następująco:
• Instalacja nr 1 – uznany okres eksploatacji: czerwiec 2006 – czerwiec 2011 – 5
punktów
• Instalacja nr 2 – uznany okres eksploatacji październik 2006 – październik 2009 – 3
punkty
• Instalacja nr 3 – uznany okres eksploatacji: czerwiec 2007 – czerwiec 2011 – 4
punkty
Łącznie Parter Prywatny za spełnienie warunku określonego w pkt.IV.1.2 b) otrzyma 12
punktów
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