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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów, 16.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania  dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu : „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy ( kontrakt 03) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o pilne 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizacje zadania 
inwestycyjnego  jw. W następującej kwestii:   

Pytanie Nr 1 
Dotyczy odp. Na pyt. 3 – wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dn. 2012-03-02 ( prosimy o 
doprecyzowanie  lub sprostowanie  odpowiedzi Zamawiającego) 
Informujemy że m.in.   str. 112 projektu technologii na którą powołuje się Zamawiający w swojej 
odpowiedzi jest przysłonięta białym edytowalnym prostokątem z czerwona obwódka – na 
prostokącie jest napis : zał. 2 

Ponieważ ów załącznik nr 2 znajduje się w specyfikacjach cz. III. 6 ( podfolder „Maszyny i 
sprzęt technologiczny a w nim opracowanie z dnia 2012-01-11 „Transport kołowy i sprzęt 
pomocniczy na terenie ZZO) i jego treść jest rozbieżna z ww.  odpowiedzią Zamawiającego m.in. 
w zakresie pojemności łyżki ładowarki – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o 
jednoznaczne określenie: czy  treści przysłonięte „edytowalnymi prostokątami” są obowiązujące?  
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Odpowiedź : 
Zamawiający zasłonił tylko występujące w projekcie nazwy własne. Na str. 112 projektu 
technologii jest odniesienie do załącznika nr 2 znajdującego się w cz. III. 6 Specyfikacje 
techniczne parametrów do przetargu. 
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 02.03.2012 r. 
 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy odp. 8,10,11-wyjasnienia SIWZ z dn. 2012-03-05 cz.2 (prosimy o doprecyzowanie 
lub sprostowanie odpowiedzi Zamawiającego ) 
Informujemy ze tabela nr 20  projektu technologii na którą powołuje się Zamawiający w swojej 
odpowiedzi jest przysłonięta białym edytowalnym prostokątem z czerwoną obwódką – na 
prostokącie jest napis : zał. 2 
Analogicznie jak przy pytaniu nr 1 prosimy o wyjaśnienie i załączenie do odpowiedzi 
prawidłowej tabeli.  
 
Odpowiedź : 
Zamawiający zasłonił tylko występujące w projekcie nazwy własne. Na str. 112 projektu 
technologii jest odniesienie do załącznika nr 2 znajdującego się w cz. III. 6 Specyfikacje 
techniczne parametrów do przetargu. 
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 05.03.2012 r. 
 
Pytanie Nr 3 
Dotyczy projektu  przetargowego m.in. Technologii. Informujemy ze w wersji  pliku  
Pobranego ze strony Zamawiającego znajdują się strony z naniesionymi  ramkami ( w wersji 
elektronicznej są to edytowalne ramki z czerwonym obwodem – mniejsze lub większe prostokąty 
zasłaniające treść dokumentacji.  Znajdują się one m.in. na stronach 3, 62, 68, 69, 81, 87, 90, 92, 
93, 95, 96, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 210, 223 oraz w innych 
częściach dokumentacji przetargowej. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma 
traktować treść pod ww. ramkami – czy jako tekst istniejący i obowiązujący – czy może jako 
wykasowany tzn. białe naniesione prostokąty są forma korekty Zamawiającego? 
Uprzejmie  prosimy o załączenie skanu ww. pliku w formie nieedytowalnej w celu uniknięcia 
nieporozumień na etapie przetargu i realizacji . 
Ponieważ Wykonawca zorientował się dopiero na podst. Wnikliwej analizy odpowiedzi 
Zamawiającego że pod prostokątami znajduje się „ukryta treść” jest obowiązująca prosimy o 
powiadomienie o tym fakcie innych Wykonawców oraz przedłużenie terminu złożenia ofert 
pozwalającego na aktualizacje wycen. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zasłonił występujące w projekcie nazwy własne . 
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Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ – Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego 
standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia, 
maszyny, materiały o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 
(parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. 
 
Pytanie Nr 4  
W dokumentacji dotyczącej kompostowni znajduje się poz. 17 stacja uzdatniania kompostu – na 
posadzce kompostowni ustawione są urządzenia mobilne 
Ponieważ Zamawiający nie załączył do dokumentacji przetargowej opisów ani parametrów 
powyższego urządzenia prosimy o potwierdzenie – że jest ono poza zakresem zamówienia. 
W przypadku jeśli powyższe urządzenie jest w zakresie zamówienia prosimy Zamawiającego o 
niezwłoczne dostarczenie stosownej dokumentacji, opisów, parametrów do jego wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Tak przesiewacz powinien być ustawiony w części środkowej płyty kompostowej, bo będzie 
posiadać zadaszenie od Wiaty kompostowni.  
Przesiewacz wchodzi w zakres zamówienia.  
Przesiewacz do kompostu powinien: 
- odsiewać frakcję mineralną, szkło i inne tj. frakcję  0-20 mm, 
- na frakcji  powyżej  20 mm należy zainstalować separator powietrzno- balistyczny , który 
powinien odseparować frakcje lekką tj. folie. 
Instalacja do uzdatniania kompostu powinna mieć wydajność 7820 Mg/a zgodnie ze schematem 
technologicznym zamieszczonym na str. 32 pod warunkiem, ze wydajność sortowni wyniesie 
60000 Mg/a , a kompostowni 12000 Mg/a.  Zakład powinien pracować 250 dni na rok i przez 7 h 
przy wydajności 30 000 Mg/a sortownia i 6000 Mg/a kompostownia. 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o wydajności 7820 Mg/a. 
 
Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, rok produkcji 2012, o n. w. 
wyposażeniu: 
- napęd główny: spalinowy diesel, napęd podzespołów sita hydrauliczny 
- 2 wymienne bębny sita przesiewacza: 0 - 20 mm , oraz zamiennie 0 mm do 40 mm, 
- wyposażony w rolkę magnetyczną dla separacji  frakcji żelaznych (Fe), 
- wyposażony w zasobnik o poj. min. 5 m3 z przenośnikiem zasypowym,  
- wyposażony w przenośniki odbierające poszczególne frakcje, 
- wyposażony w opony wzmocnione tj. pony przemysłowe, tzn. takie dostosowane do pracy w 
ciężkich warunkach np. na budowie 
- obsługa ładowarką kołową,  
- szerokość zasobnika min. 3 m długości 
- długość bębna min. 5 m 
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- średnica bębna min. 2 m 
- długość przenośników wysypowych min. 5 m 
- szerokość przenośników wysypowych min. 1m 
- regulowane prędkości przenośników zasypowego oraz wysypowych 
- regulowana prędkość bębna 
- regulowane ustawienie kąta pochylenia bębna przesiewającego sita dla optymalizacji efektu 
przesiewania 
- przeniesienie napędu na przenośniki: hydrauliczne 
- przeniesienie napędu na bęben sita przy pomocy czterech rolek napędzanych hydraulicznie 
- wysuwana hydrauliczna stopa podpierająca od przodu 
- przepustowość min. 100 m3/godz. 
- ciężar maszyny maks. 14.000 kg 
- możliwość poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 80 km/h. Hamulce z ABS. 
 
Pytanie Nr 5  
Dot. Odkurzacza przemysłowego – prosimy o doprecyzowanie odp. z dn. 2012-03-02  
( wyjaśnienia i zmiany SIWZ) o parametry urządzenia ( Na rysunku występują różne urządzenia, 
które w zależności od parametrów mogą kosztować  np. 200 zł lub 30 000zł a nawet więcej). 
 
Odpowiedź: 
Chodzi o odkurzacz przemysłowy do zamiatania posadzek przemysłowych.  
Uniwersalna szorowarka z odsysaniem do czyszczenia podłóg twardych. Zasilana przez 
akumulator.  
Parametry: 
- szerokość szorowania min. 400 mm, 
- szerokość odsysania min. 400 mm, 
- moc min. 1900 W, 
-wydajność powierzchniowa min. 400 m2/h,  
- zasobnik wody czystej/brudnej min. 10/10 l. 
     
 
        ZATWIERDZAM: 

 

          PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

                  Dnia: 16.03.2012 r. 


