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Kostrzyn nad Odrą, 09.01.2013 r.

Dotyczy: specyfikacji na wykonanie projektu budowlanego suszarni osadów ściekowych
z komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kostrzyna nad Odrą
W odpowiedzi na otrzymane pytania do stosowania i interpretacji zapisów specyfikacji istot nych warunków zamówienia na wykonanie projektu budowlanego suszarni osadów ściekowych, niniejszym
udzielamy odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub korzystania z doświadczenia i
wiedzy technicznej dostawcy technologii i urządzeń dla suszarni słonecznych, Zamawiający dopuszcza łą czenie referencji i oceni łącznie posiadane doświadczenie każdej ze stron uczestniczących w realizacji zamó wienia?
Odpowiedź:
Zamawiający pozytywnie rozpatrzy wspólne ubieganie się o zamówienie lub korzystanie z wiedzy technicznej innego podmiotu – dostawcy technologii, ale będzie to służyło jedynie dopuszczeniu do
udziału w postępowaniu, zatem ocenie czy oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Natomiast przy
ocenie punktowej w zakresie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie badał i porównywał wiedzę i doświadczenie jedynie oferenta pełniącego funkcję projektanta, gdyż postępowanie ma na celu wyłonienie projektanta, a nie technologii suszarni.
Pytanie nr 2:
W związku z faktem, że w niektórych krajach poza Polską wybudowane i przekazane do eksploatacji suszarni słonecznych nie wymaga uzyskania niektórych z wymaganych polskim prawem budowla nym dokumentów, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna warunek posiadania należytej wiedzy i doświadczenia za spełniony w odniesieniu do suszarni słonecznych, na które wymaganych przez Zamawiającego dokumentów nie uzyskano, a które zgodnie z obowiązującym prawem na terenie kraju, w którym inwestycje te zostały zrealizowane, zostały wybudowane, uruchomione, a po uzyskaniu wymaganego efektu tech nologicznego zostały przekazane do eksploatacji, czego potwierdzeniem będą stosowne pisma referencyjne?
Odpowiedź:
O ile w kraju poza Polską, w którym suszarnie zaprojektowane przez oferenta zostały zrealizo wane, wybudowane lub uruchomione bez uzyskania decyzji, które należałoby uzyskać według prawa pol skiego (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja o pozwoleniu na budowę lub inne), gdyż obowiązujące w tych krajach przepisy tego nie wymagają, Zamawiający
uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie stosownych referencji. Jednakże z referencji
tych musi jednoznacznie wynikać opisany fakt należytego wykonania projektu zgodnie z obowiązującymi w
danym kraju przepisami. Jednocześnie Zamawiający wymaga udziału w postępowaniu wykonawców, którzy
mają doświadczenie i wiedzę w pozyskaniu decyzji wymaganych polskim prawem, zatem Zamawiający wymaga dodatkowego opisu w wykazie wykonanych projektów w zakresie uzyskanych decyzji i pozwoleń, a
jeśli nie były wymagane – to z krótkim wyjaśnieniem, ewentualnie wskazać inne zrealizowane projekty, na
które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzję
o pozwoleniu na budowę).

