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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 

 
dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonvm na zadanie pn. „ Budowa Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: Kompleksowy svstem 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie gmina Tuczępy"  
 
Uzupełnienie zamieszczonego na stronie internetowej www.zgok.ornet.pl  (zakładka – Przetargi 
JRP – KONTRAKT 03 – Budowa ZGOK) – Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 06.03.2012 r. 
 
 
Pytanie 2. 
Zgodnie z pkt. 4 wstępu do Wykazu Cen Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne 
do wbudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania ZGOK w Rzędowie w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej. Prosimy o wyjaśnienie i wymienienie co do rodzaju, ilości i jakości, jakie 
konkretnie koszty serwisowania mają zostać wycenione przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź. 
Do kosztów serwisowania należą: 
- wymiana olejów hydraulicznych w maszynach i urządzeniach, oraz pojazdach, 
- wymiana zużytych części np. wałków pod przenośnikami sortowniczymi, itd., 
- wymiana części w maszynach, urządzeniach, pojazdach, itp. , które nie pozwolą na prawidłową 
eksploatację, 
- itd. 

 

 
 

http://www.zgok.ornet.pl/
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Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji technologicznej sortowania.  
odpadów innego sita niż obrotowe, np. sita dyskowego? 
 
Odpowiedź. 
Tak. Odpowiedzi już udzielono wcześniej.  
 
Pytanie 14. 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów klauzuli 14.3 warunków szczególnych, że możliwe jest 
wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy robót, w odniesieniu do 
zapisów klauzuli 14.1 podpunkt e) zgodnie z którym przy realizacji płatności Inżynier może 
wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w wykazie cen na 
podstawie swego uznania przy sporządzaniu świadectw płatności, ale nie będzie nim związany. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyjaśnia, że zapłata będzie dokonywana zgodnie z Kontraktem za elementy 
jednostkowe podane w Wykazie Cen, gdzie poprzez pojęcie element robót rozumie się 
poszczególną pozycję wykazu cen. Przykładowo w Wykazie Cen nr 2 – Obiekty budowlane z 
wyposażeniem technologicznym, (str. 6 -6) elementem robót jest pozycja 2.1.3 Instalacje 
elektryczne i teletechniczne wewnętrzne. 
 
Pytanie 18 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na terenie przyszłego ZGOK występują  
obiekty budowlane podlegające rozbiórce a gruz z rozbiórki zostanie przewieziony na  
miejsce wskazane przez Zamawiającego (STWiORB - Przygotowanie terenu pod budowę).  
Proszę o wskazanie miejsca zdeponowania gruzu z rozbiórki, odległości transportowej i  
ewentualnej opłaty za zdeponowanie lub przyjęcie gruzu. Czy ewentualne opłaty związane z  
zdeponowaniem lub przyjęciem gruzu mają zostać wkalkulowane w ofertę przez Wykonawcę, 
czy poniesie je Zamawiający? 
 
Odpowiedź. 
Wszystkie opłaty związane ze zdeponowaniem lub przyjęciem gruzu leżą po stronie 
Wykonawcy. Gruz z rozbiórki zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
tj.: w najbliższej okolicy.  
 
Pytanie 20 
Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie parametrów dotyczących podwozia pod urządzenie 
hakowe 10t oraz wymiarów kontenera KP-10 (chodzi o długość kontenera) od tego zależy 
również rozstaw osi w podwoziu. Podwoziem najbardziej odpowiednim jest podwozie o DMC 
18t. 
 
Odpowiedź 
Do kontenerów KP-10 o wymiarach ok. 4,0 m, wysokości ok. 1,8 m x 1,8 m. 
 
Parametry techniczne podwozia pod urządzenie hakowe 10 ton: 
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Zamawiający wymaga dostawy  specjalizowanego samochodu ciężarowego z zabudowa hakową 
właściwą do transportu kontenerów typu ABROLL o długości do 5000 mm , dostosowanych  do 
holowania przyczep kontenerowych. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące 
warunki: 

• fabrycznie nowe, 
• podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę 

znamionową, 
• silnik:  

o moc –min. ok. 265 kW (360KM); 
o klasa EURO5; 

• skrzynia biegów – automatyczna, 
• rama, sprzęg przyczepy - hak holowniczy z przyłączami elektrycznymi i pneumatycznymi 

do przyczepy, którego wytrzymałość musi odpowiadać dopuszczalnej masie całkowitej 
samochodu, 

• elektroniczny system hamulcowy: 
o hamulce tarczowe; 

• kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których 
każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane 
piktogramami: 

o wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania; 
o sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb; 
o wskaźnik poziomu paliwa; 
o sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb; 
o sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących 

układów i urządzeń: 
§ chłodzenie silnika; 
§ smarowanie silnika;  
§ sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona); 
§ reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e)); 
§ główny wyłącznik (włączony); 

• kabina kierowcy musi być wyposażona w: 
o fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wzdłużna w zakresie 

200 mm, regulacją wysokości w zakresie 125 mm,  
o zintegrowane pasy bezpieczeństwa; 
o elektronicznie sterowany tachograf, 

• elementy zewnętrzne kabiny: 
o zawieszenie kabiny – mechaniczne;  
o stalowy zderzak; 
o lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterko krawężnikowe; 
o ogrzewane lusterka; 
o narożne owiewki (w kolorze kabiny); 

• Zabudowa hakowa: 
o urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów 

wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności do 10 m³ i długości odo 4 m; 
o wznios ucha na wysokości maks. 1570 mm; 
o maksymalny udźwig dźwignika hakowego 13500 kg; 
o nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-

blokujące; 
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o sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy; 
o dopuszczalna masa całkowita – ok. 26000 kg. 

 
Pytanie 21 
Czy samochody samozaładowcze hakowe mają być wyposażone w HDS inaczej żuraw 
zakabinowy, który obsługuje pojemniki typu (Iglo, dzwon).  
Jeśli tak to czy hds ma być montowany na ramie podwozia za kabiną samochodu oraz jakie ma 
spełniać parametry tzn. na jakim wysięgu ile ma podnosić kg. (dotyczy to jednego jak i drugiego 
urządzenia). 
 
Odpowiedź 
Tak mają być wyposażone w HDS. 
Tak ma być montowany za kabiną samochodu. Powinien podnieść: 
- pełen kontener typu KP -10, 
- powinien posiadać wysięgnik umożliwiający bezkolizyjne podniesienie pojemnika 
wypełnionego, typ. KP-10. 
- powinien podnieść kontener z załadunkiem o ciężarze ok. 10 ton.  
 
Pytanie 22. 
Proszę o podanie pojemności pojemników(4 sztuki) na frakcję balastową z frakcji grubej, 
nieograniczonej powyżej 100 mm w "Zestawieniu wyposażenia technologicznego Lp. 2." 
 
Odpowiedź 
4 sztuki każdy po 2,5 m3. 
 
Pytanie 23. 
Czy wózki widłowe które będą służyły do przepychania surowców wtórnych tzw. Miękkich mają 
być wyposażone w pług czy potrzebna będzie łyżka. Proszę o podanie ilości wózków 
wyposażonych w pługi lub łyżki a ile w chwytaki do bel. Jaką wielkość i wagę będą miały 
transportowane baloty i do jakiej wysokości będą składowane. 
 
Odpowiedź. 
Została udzielona wcześniej. 
 
Pytanie 24. 
W "Zestawieniu wyposażenia technologicznego „Budynek do odpadów wielkogabarytowe- ob. 
nr 6 wyszczególniane są: 1. Urządzenie do rozcinania odpadów wielkogabarytowych 2. 
Urządzenie pneumatyczne tnące rozrywające do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych. Proszę 
o podanie parametrów tych urządzeń ponieważ brak jest ich opisane. 
 
Odpowiedź.  
1. Urządzenie  do rozcinania odpadów wielkogabarytowych powinny to być nożyce ręczne 
służące do rozcinania elementów plastikowych, drewnianych , itd. 
Nożyce powinny być zasilane z gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu rozbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w ilości 2 sztuk nożyc oraz 2 sztuki do ręcznego przecinania.  
Urządzenie to należy dostarczyć w liczbie sztuk: 4. 
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2. Urządzenie tnące  w celu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych powinno być: 
- urządzeniem służącym do rozcinania odpadów wielkogabarytowych , tj. ich części np. profili 
okien budowlanych,  drewna, palet drewnianych, boków tapczanów, blach i innych przedmiotów 
plastikowych i stalowych, 
- wyposażone w nożyce do cięcia, 
- zasyp , 
- automatyczne nastawianie za pomocą programowalnego automatu, 
- chwytak do podnoszenia ciężkich odpadów przeznaczonych do cięcia, 
- zasilanie na prąd, 
W pomieszczeniu można skorzystać z energii elektrycznej do max ok. 10 kW.  
Urządzenie to należy dostarczyć w liczbie sztuk: 1. 
                                                                                                                                                                                                       
Pytanie 25. 
W "Zestawieniu wyposażenia technologicznego' Myjnia płytowa - ob. Nr. 2 wyszczególnione jest 
1. Urządzenie do mycia pojemników. Proszę o podanie parametrów tych urządzeń ponieważ brak 
jest ich opisów. 
 
Odpowiedź. 
Urządzenie do mycia pojemników to myjka ciśnieniowa. Myjkę należy podłączyć do zaworu z 
sieci wodociągowej.  
Powinna to być standardowa myjka ciśnieniowa, którą można umyć: 
- pojemniki 110 l.240 l, 
- pojemniki 1100 l, 
- pojemniki do 2,6 m3. 
Myjka powinna umożliwić umycie pojemnika od środka i na zewnątrz.  
 
Pytanie 26. 
W załączniku nr. 2 TABELA NR. 20 URZĄDZENIA TRANSPORTU KOŁOWEGO W pozycji 
nr. 6 opisany jest karcher do mycia posadzek a w opisie podane są parametry maszyny do 
zamiatania proszę o podanie parametrów myjki ciśnieniowej lub skorygowania błędu. 
 
Odpowiedź. 
Została udzielona innemu Wykonawcy.  
 
 
        ZATWIERDZAM: 

 

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

                  Dnia: 16.03.2012 r. 


