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Wierzawice, 19.08.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/07/01 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie 

modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych 

w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 138-339435 w dniu 19.07.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy zamawiający przewiduje wzrost zatrudnienia w z związku z rozbudową linii sortowniczej? 

Czy nowi pracownicy będą pracować w istniejącym zapleczu techniczno-socjalnym? 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający nie przewiduje wzrostu zatrudnienia w związku modernizacją linii sortowniczej. 

 

 

Pytanie nr 2. 

Czy dla nowej części dobudowywanej hali o wymiarach ok. 36 m x 17,5 m należy przewidzieć 

zasilanie elektryczne z nowej instalacji elektrycznej. Ile mocy nowej szacowne jest dla linii 

technologicznej? Należy podać w kW. 

 

Odpowiedź nr 2. 

Zasilanie elektryczne dla nowej części dobudowywanej hali o wymiarach ok. 36 m. x 17,5 

m zostanie zapewnione poprzez realizację odrębnego zadania polegającego na przebudowie 

przyłącza energetycznego SN wraz z budową stacji trafo SN/nN. Szacowana moc 

zapotrzebowana dla nowej linii technologicznej będzie na poziomie ok. 370 kW. 

 

 

Pytanie nr 3. 

Dla nowej hali wymagane jest zabezpieczenie p.poż, proszę o podanie aktualnego 

zabezpieczenia p.poż (zbiorniki i hydranty). 

 

Odpowiedź nr 3. 

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i dostawy urządzeń technologicznych. 

Wykonawca projektu i budowy nowej hali, którego zadaniem będzie uwzględnienie wymagań 

i zabezpieczeń p.poż dla obiektu zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu. Aktualne 
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zabezpieczenia p.poż istniejącego obiektu to dwa hydranty zewnętrzne o wydajności 10 

m3/s oraz zbiornik retencyjny spełniający funkcję odwodnienia placu manewrowego jak 

i w razie potrzeby zbiornika p.poż o pojemności 97 m3. 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


