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Kraków, dnia 5 stycznia 2010 roku

strona internetowa www.khk.krakow.pl 
SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Postępowanie nr: 7 PN 2009 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego, koncepcji programowo przestrzennej, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentów przetargowych SIWZ dla poszczególnych kontraktów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie" w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Pytanie nr 1
Czy uznają Państwo (SIWZ par. 7 Opis warunków udziału w postępowaniu, pkt. 2a) za referencję zamienną do wykonania PFU – wykonanie specyfikacji technicznej dla bloku energetycznego opalonego w całości biomasą i odpadami biomasowymi?

Odpowiedź:
Uwzględnione zostaną wyłącznie referencje zapisane w SIWZ. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 2
Czy uznają Państwo (SIWZ par. 7 Opis warunków udziału w postępowaniu, pkt. 2a) za referencję zamienną do wykonania PFU – wykonanie specyfikacji technicznej dla instalacji przygotowania odpadów biomasowych do współspalania w blokach energetycznych dużej mocy?

Odpowiedź:
Uwzględnione zostaną wyłącznie referencje zapisane w SIWZ. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 3
Czy uznają Państwo (SIWZ par. 7 Opis warunków udziału w postępowaniu , pkt. 2a) referencję na wykonanie dokumentacji przetargowych dla bloku energetycznego opalanego w całości biomasą i odpadami biomasowymi oraz dla instalacji do przygotowania odpadów biomasowych do współspalania w blokach energetycznych dużej mocy?

Odpowiedź:
Uwzględnione zostaną wyłącznie referencje zapisane w SIWZ. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.
Pytanie nr 4
Czy doświadczenie oferenta w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów do wytwarzania energii elektrycznej będzie dodatkowym atutem?

Odpowiedź:
Kryteria wyboru oferty zostały zapisane w SIWZ. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie autora i daty wykonania Studium Wykonalności.

Odpowiedź:
Studium Wykonalności opracowywane przez firmę Polinvest Sp. z o.o. zostanie ukończone przed podpisaniem umowy na realizację zadania.
Pytanie nr 6
Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji prosimy o podanie w jakim terminie zostaną udostępnione niezbędne materiały i dane wejściowe do analiz.

Odpowiedź:
Materiały i dane wejściowe do analiz zostaną udostępnione niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację zadania.
Pytanie nr 7

Wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych do powszechnie stosowanych w przetargach czyli 0,1% oraz skrócenie terminów płatności do 30 dni

Odpowiedź:
Nie przewidujemy możliwości zmian kar umownych i terminów płatności. 
Ponieważ zadanie jest współfinansowane ze środków NFOŚiGW obowiązują nas terminy płatności zapisane w porozumieniu z ww. instytucją.

Pytanie nr 8

1. W związku z koniecznością sporządzenia PFU, które zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wymaga (§.19 pkt. 4) podania informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
kopię mapy zasadniczej,
wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
inwentaryzację zieleni,
dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.
W związku z tym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dostarczy powyżej wskazane informacje, lub czy rolą Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz, których koszt będzie musiał uwzględnić w cenie oferowanej usługi ?


W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że:
Ad. 1.a) –	posiada kopię mapy zasadniczej, także w wersji elektronicznej CAD

Ad. 1.b) –	ogłoszony został przetarg na wykonanie Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych na terenie planowanej lokalizacji budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie. Wyniki oceny zostaną udostępnione wykonawcy.

Ad. 1.c,d,e,g,h) – posiadane informacje zostały zamieszczone i opisane w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J.Giedroycia w Krakowie”, której wykonawcą jest firma Socotec Polska. Ponadto informujemy, że ogłoszony został przetarg na Wykonanie aktualizacji i tekstu jednolitego oraz uzupełnień i wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Zaktualizowany Raport zostanie udostępniony wykonawcy.
Obecny Raport jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.khk.krakow.pl/bip/Pliki/Raport.pdf

Ad. 1.f, h, i) –	są zamieszczone Studium wykonalności przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie”, którego wykonawcą jest firma Polinvest Sp. z o.o. Studium zostanie udostępnione wykonawcy.

Pozostałe informacje wykonawca będzie musiał uzyskać we własnym zakresie.
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Treść wyjaśnień stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

