Poznań, 28 stycznia 2019 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-03/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej Ustawy, dnia 25 stycznia 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego
zapytania dotyczące postępowania pn. „Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów
technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019”.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do postępowania pt. „Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych
zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019” proszę o przesłanie załącznika X o
którym mowa w pkt II opisu zamówienia, zakres prac przy wykonaniu remontu agregatu 6 cylindrowego (załącznik
1a do SIWZ).
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i udostępnia załącznik, o którym mowa w załączniku 1a do
SIWZ.
Pytanie 2:
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres zamówienia, w którym wskazuje, że elementem
zamówienia jest remont jednostki kogeneracyjnej w warsztacie Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca wykona remont jednostki
kogeneracyjnej na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie. Dodatkowo jeśli Zamawiający zgodzi się na
powyższe rozwiązanie to, czy odstąpi od wymogu posiadania stanowiska testowego, ponieważ testy odbywają się
wówczas na obiekcie Zamawiającego. Uważamy takie rozwiązanie za bardziej korzystne, ponieważ znikają koszty
dźwigu, transportu, ubezpieczeń, ponadto urządzenie zostanie przetestowane na gazie Zamawiającego, co pozwoli
na określenie poprawności pracy na paliwie docelowym. Zwracamy uwagę, że nie istnieje stanowisko testowe
dysponujące biogazem, a testy na standardowych stanowiskach odbywają się poprzez wykorzystanie gazu
ziemnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Pytanie 3:
W związku z wymogiem posiadania certyfikatu jakości ISO 9001 lub innego równoważnego w zakresie
kompletnego serwisu agregatów wytwarzających energię elektryczną i cieplną zasilanych biogazem, prosimy o
odstąpienie od takiego wymogu. Żaden tego typu certyfikat nie stwierdza jakości wykonywania usług serwisowych,
a jedynie stosowanie pewnej metodologii (procedur) prowadzenia spraw wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Nasza firma ma wdrożone rozbudowane procedury zarządzania w zakresie usług serwisowych, jednak nie są one
potwierdzone certyfikatem. W związku z powyższym oraz faktem, iż tylko jedna firma na rynku posiada dokument
wymagany przez Zamawiającego, co całkowicie ogranicza konkurencyjność postępowania - wnosimy o odstąpienie
przez Zamawiającego od tego wymogu.

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający dokona stosownych zmian w dokumentacji
postępowania.
Pytanie 4:
Prosili byśmy o określeniu modelu świec zapłonowych wykorzystywanych podczas realizacji pierwszej części
zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podaje typ świecy zapłonowej: „Champion FB77WPCC”. Zamawiający dokona stosownych zmian w
dokumentacji postępowania.
Pytanie 5:
Odnośnie zakresu prac przy wykonaniu remontu agregatu 6 cylindrowego, proszę o przedstawienie podzespołów
wchodzących w skład silnika, udostępnienie załącznika x.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i udostępnia załącznik, o którym mowa w załączniku 1a do
SIWZ.
Pytanie 6:
W związku z chęcią przystąpienia do przetargu prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 7.02.2019, pozwoli
nam to na rzetelną wycenę wszystkich podpunktów zapytania przetargowego
Odpowiedź:
Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert do dnia
4.02.2019r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym
zakresie:
1) Punkt 13.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Usługa w zakresie napraw i konserwacji generatorów na Składowisku Odpadów
w Suchym Lesie, NIE OTWIERAĆ przed dniem 4.02.2019 roku, godz. 11:10”.
3) Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 4.02.2019 roku, do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Aleje
Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert
zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.02.2019 roku, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.

4) Spis załączników otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIKI
1. Opis przedmiotu Zamówienia dla cz. 1 i 2 zamówienia,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu,
3. Formularz oferty wraz z wykazem części dla cz. 1 i 2 zamówienia,
4. Wzór umowy,
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
6. Wykaz osób,
7. Wykaz usług,
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego,
9. Wykaz części podlegających wymianie w silniku podczas remontu.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy do spisu treści w SIWZ dodaje załącznik nr 9 do
SIWZ– wykaz części podlegających wymianie w silniku podczas remontu
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku nr 1a do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
1) Na stronie 3, wykreśla pkt I ppkt 37,
2) Na stronie 3 zmienia numerację poprzez nadanie zdaniu:
„Płatność będzie następować w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie
wcześniej niż w dacie odbioru usługi.”
nowej numeracji tj. pkt I ppkt 37.
3) na stronie 4, w pkt 6 właściwym dla akapitu „Zakres prac przy wykonywaniu remontu agregatu 6 cylindrowego”
zdanie:
„Wymiana podzespołów wchodzących w skład silnika (załącznik X)”;
zastępuje zdaniem:
„Wymiana podzespołów wchodzących w skład silnika (załącznik nr 9 do SIWZ)”;
4) Na stronie 5 w tabeli, w wierszu właściwym dla L.p. 2, w kolumnie „nazwa” wyrażenie:
„Świeca zapłonowa”
zastępuje wyrażeniem:
„Świeca zapłonowa (Champion FB77WPCC lub równoważna).

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku nr 1b do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

5) Na stronie 3, wykreśla pkt I ppkt 32,
6) Na stronie 3 zmienia numerację poprzez nadanie zdaniu:
„Wykonawca winien być podmiotem autoryzowanym, uprawnionym do dokonywania okresowych
przeglądów technicznych i remontów w myśl postanowień gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez
Konsorcjum Eggersmann Anlagenbau Kompferm GmbH oraz Grzegorz Fornalczyk prowadzącym
działalność pod firmą Firma Budowlana „EUROBUD” Grzegorz Fornalczyk, w myśl instrukcji obsługi ww.
urządzeń. Zamawiający udostępni Wykonawcy warunki gwarancji oraz instrukcje obsługi na jego
żądanie.”
nowej numeracji tj. pkt I ppkt 32.
7) Na stronie 3 zmienia numerację poprzez nadanie zdaniu:
„Płatność będzie następować w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie
wcześniej niż w dacie odbioru usługi.”
nowej numeracji tj. pkt I ppkt 33.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku nr 3a do
SIWZ – formularz ofertowy:
1) W pkt 6 w tabeli, w wierszu właściwym dla L.p. 2, w kolumnie „nazwa” wyrażenie:
„Świeca zapłonowa”
zastępuje wyrażeniem
„Świeca zapłonowa (Champion FB77WPCC lub równoważna).
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku nr 4a do
SIWZ – wzór umowy:
1) Wykreśla się § 4 ust. 5,
2) Dokonuje się zmiany numeracji w § 4 w następujący sposób;
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadcza,
iż co najmniej 4 z tych osób posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji, w szczególności dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50
kW.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje własnym stanowiskiem przeznaczonym do prac remontowych
silników spalinowych i prądnic, hamownią przeznaczoną do kontroli pracy zespołów prądotwórczych
zasilanych biogazem składowiskowym.
7. Wykonawca udostępnia następujący numeru pomocy technicznej/serwisowej tj. …………………w
godzinach: od 7:00 do 20:00, celem zgłaszania konieczności wykonania usługi jak i udzielania
bieżącego wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne odbywać się będzie bez dodatkowego
wynagrodzenia.
8. Wykonawca oraz Zamawiający wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktu wraz ze
wskazaniem adresu e-mail do stałego kontaktu:

Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktu są:
…………………………………………
mail:……………………………………
nr telefonu:…………………………….
…………………………………………
mail:……………………………………
nr telefonu:…………………………….
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest:
…………………………………………
mail:……………………………………
nr telefonu……………………………
Zmiana osób, upoważnionych do kontaktu wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie
stanowi zmiany Umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku nr 4b do
SIWZ – wzór umowy:
3) Wykreśla się § 4 ust. 4,
4) Dokonuje się zmiany numeracji w § 4 w następujący sposób;
4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem autoryzowanym, uprawnionym do dokonywania
okresowych przeglądów technicznych i remontów w myśl postanowień gwarancji udzielonej
Zamawiającemu przez Konsorcjum Eggersmann Anlagenbau Kompferm GmbH oraz Grzegorz
Fornalczyk prowadzącym działalność pod firmą Firma Budowlana „EUROBUD” Grzegorz Fornalczyk,
w myśl instrukcji obsługi ww. urządzeń. Zamawiający udostępni Wykonawcy warunki gwarancji oraz
instrukcje obsługi na jego żądanie.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada co najmniej 3 ekipy serwisowe w pełni wyposażone i samodzielne,
celem zapewnienie właściwego czasu reakcji, tj. przystąpienia do wykonywania usługi.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w szczególności
dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.
7. Wykonawca udostępnia następujący numer pomocy technicznej/serwisowej czynny całodobowo tj.
………………….., celem zgłaszania konieczności wykonania usługi jak i udzielania bieżącego
wsparcia technicznego, które będzie zapewniane bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca oraz Zamawiający wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za
koordynację umowy wraz ze wskazaniem adresu e-mail do stałego kontaktu:.
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za koordynację umowy jest:
…………………………………………
mail:……………………………………
nr telefonu:…………………………….
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za koordynację umowy jest:
…………………………………………
mail:……………………………………
nr telefonu……………………………

Zmiana osób, które odpowiadają za koordynację umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na
piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian w treści
ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

