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Wierzawice, 19.08.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/07/04 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 4 

 

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. 

Na str. 24 OPZ w pkt 10.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie części i elementy 

konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami zsypów znajdujących się w polu działania 

separatora magnetycznego były wykonane ze stali niemagnetycznej. Prosimy o wyjaśnienie 

czy Zamawiający dopuszcza wykonania ścieralnych elementów przesypów znajdujących się 

w polu działania separatora magnetycznego z gumy lub tworzywa sztucznego. Na podstawie 

doświadczeń wielu użytkowników instalacji do sortowania odpadów zalecamy zastosowanie 

gumy lub tworzywa sztucznego jako ścieralnych elementów przesypów w celu ograniczenia 

poziomu hałasu w sortowni oraz zmniejszenia w przyszłości kosztów eksploatacyjnych 

związanych z wymianą elementów ścieralnych przy przesypach w polu działania separatorów 

magnetycznych. 

  

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający przyjmuje argumentację Wykonawcy i dopuszcza wykonanie ścieralnych 

elementów przesypów znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego z gumy 

lub tworzywa sztucznego. Zapis uwzględniono w pkt. 10.3 OPZ. 

 

 

 

Pytanie nr 2. 

W pkt 10.11 na str. 34 OPZ Zamawiający wymaga regulacji kąta nachylenia separatora 

balistycznego w zakresie co najmniej od 12 do 20 stopni. Z naszego doświadczenia 

związanego z zabudową separatorów balistycznych stosowanych do sortowania mieszaniny 

tworzyw sztucznych, wynika, że znacznie lepsze efekty sortowania tworzyw sztucznych 

(w tym mniejsze straty tworzyw 3D) uzyskuje się stosując regulację w zakresie od 13 do 24 

stopni. W związku z powyższym dla zapewnienia odpowiedniego rozdzielenia tworzyw 

sztucznych 2D i 3D należałoby wymagać zakresu regulacji kąta nachylenia separatora 

balistycznego w zakresie od 13 do 24 stopni, co również poszerza zakres ustawień 

separatora balistycznego z 8 do 11 stopni. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dla 

zapewnienia optymalnej separacji tworzyw sztucznych wymaga zakresu regulacji kąta 

nachylenia separatora balistycznego w zakresie co najmniej od 13 do 24 stopni? 
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Odpowiedź nr 2. 

 

W odniesieniu do przedstawionej argumentacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

regulacji kąta nachylenia separatora balistycznego w zakresie od 13 do 24 stopni. Zapis 

uwzględniono w pkt. 10.11 OPZ. 

 

 

 

Pytanie nr 3. 

Zamawiający wymaga zastosowania separatorów metali żelaznych. Prosimy 

o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy separatorów elektromagnetycznych, 

a nie separatorów w magnesem stałym. 

  

Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia oczekuje dostawy separatorów 

elektromagnetycznych. 

 

 

 

Pytanie nr 4. 

Na str. 27 w pkt 10.8. dla centrali wentylacyjnej Zamawiający wymaga systemu monitoringu 

w pomieszczeniu sterowni. Prosimy o potwierdzenie, czy wykonawca prawidłowo rozumie, 

iż monitoring pracy centrali wentylacyjnej ma obejmować standardowe parametry pracy, tj. 

stan pracy, awarii i zabrudzenia filtrów czy też Zamawiający oczekuje innych 

ponadstandardowych rozwiązań w tym zakresie. 

 

Odpowiedź nr 4. 

Zamawiający potwierdza, że monitoring pracy centrali wentylacyjnej ma obejmować 

parametry: stan pracy, awarii i zabrudzenia filtrów. Zamawiający nie oczekuje innych 

ponadstandardowych rozwiązań w tym zakresie. 

 

 

 

Pytanie nr 5. 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu 

telewizji przemysłowej CCTV. 

 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie systemu telewizji przemysłowej nie wchodzi 

w zakres przedmiotu zamówienia.  

 

 

p 

Pytanie nr 6. 

Przedmiotowe zamówienia dotyczy dostaw technologii, dla których obowiązują wymagania 

SIWZ oraz dyrektywy maszynowej UE. Przedmiot zamówienia nie obejmuje natomiast 

wykonania robót budowlanych. Na str. 48-49 w pkt 12.8. pojawił się jednak zapis, zgodnie 

z którym Wykonawca ma założyć książki obiektu budowlanego dla wszystkich wymagających 

tego obiektów budowlanych. Wykonawca niniejszego zamówienia nie będzie wykonywał 

obiektów budowlanych, ale będzie prowadził montaż technologii, a w związku z tym możliwe 

jest założenie i prowadzenie przez wykonawcę dziennika / książki montażu. Prosimy 

o zmianę wymagań w zakresie rodzaju prowadzonej dokumentacji procesu montażu 

technologii i wykreślenie wymagań dotyczących obowiązku zakładania książek obiektu 



Strona 3 z 3 

 

budowlanego. 

 

Odpowiedź nr 6. 

Po uwzględnieniu uwag Wykonawcy punkt 12.8 OPZ otrzymuje brzmienie: 

 

„12.8. Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane  

Za opracowanie wniosku o wydanie decyzji lub zezwoleń, które są wymagane do uzyskania 

(zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne lub 

innymi przepisami) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji (zezwolenia) odpowiedzialny jest 

Zamawiający. Wykonawca niniejszego zamówienia przekaże Zamawiającemu wszelkie 

niezbędne dane technologiczne. Zamawiający będzie odpowiedzialny własnym staraniem 

i na własny koszt, uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów w procedurze 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dla prowadzonych prac założy i będzie 

prowadził dziennik/książki montażu. Wykonawca niniejszego zamówienia przekaże 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne.” 

 

 

 

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. 

 


