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GO/ZP-16-1/07 
 
(zestaw 2) 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymagania Zamawiającego zawarte w tomie 3 PFU, w 
tym parametry, rozwiązania technologiczne oraz efekty są zgodne oraz zapewniają 
spełnienie zapisanego przez Zamawiającego na str. 10 tomu 3 PFU wymogu a 
mówiącego o „spełnieniu wszystkich aktualnych wymagań w obowiązującym prawie w 
Polsce oraz wymagań zawartych w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej”? Prosimy o 
potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie kierował roszczeń wobec Wykonawcy, jeśli 
zakres oraz rozwiązania technologiczne zostaną zrealizowane zgodnie z zapisami 
SIWZ, a okażą się niewystarczające dla spełnienia wszystkich zapisów prawa 
polskiego i UE? 

 
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy (Rozdział 2 Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 
zapisanymi w klauzuli 1.9 Wykonawcę uważa się za „doświadczonego” oraz przyjmuje się, 
że dokonał „starannego badania Wymagań Zamawiającego”. Ponadto określone przez 
Zamawiającego wymaganie jest zgodne z klauzulą 5.4 Warunków kontraktowych. W związku 
z powyższym Zamawiający oczekuje, że stwierdzone przez Wykonawców wady w 
Wymaganiach Zamawiającego zostaną wskazane już na etapie prowadzonego postępowania, 
co przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest realizacja projektu. W 
szczególności jeżeli Wykonawca uznaje określone w Wymaganiach Zamawiającego 
powierzchnie, czy wymiary jako limitujące spełnienie wszystkich tych wymagań lub 
prowadzące do kolizji np. w koncepcji programowo-przestrzennej Zakładu czy funkcjonalno-
użytkowej pomieszczeń to powinien skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrócenia się 
do Zamawiającego o wyjaśnienie.  
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż efektywność instalacji do segregacji, o której mowa w 
PFU dotyczy wyłącznie odpadów zbieranych w sposób selektywny, a nie odpadów 
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). 

 
Zamawiający potwierdza zapis z Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 
1.7.1.2, iż efektywność instalacji została określona w odniesieniu do odpadów surowcowych 
pochodzących ze zbiórki wielopojemnikowej oraz frakcji suchej odpadów komunalnych 
zbieranej w systemie dwupojemnikowym.  
 

3. W związku z postawionym wymogiem dotyczącym jakości wysegregowanych odpadów 
surowcowych, prosimy o sprecyzowanie wymagań odbiorców. 

 
Wymagania odbiorców: 

1. Odpady surowcowe podlegają sortowaniu na następujące frakcje: makulatura 
gazetowa, tektura, opakowania PET bezbarwne, opakowania PET niebieski, 
opakowania PET zielony, tworzywa twarde, opakowania „chemia gospodarcza”, folia, 
szkło, złom stalowy, opakowania z metali nieżelaznych. 

2. Zanieczyszczenia w makulaturze gazetowej, tekturze oraz opakowaniach „chemia 
gospodarcza” nie mogą przekraczać 5% wagowo. 

 
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja ma służyć do równoległej segregacji odpadów 

zbieranych selektywnie i odpadów komunalnych niesegregowanych, czy przy 
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rozpatrywaniu przepustowosći należy założyć segregację albo 27000 Mg/rok odpadów 
zbieranych selektywnie albo 57000 Mg/rok odpadów komunalnych niesegregowanych. 
Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż w każdym przypadku należy założyć 
dwuzmianowy tryb pracy, przez 250 dni w roku.  

 
Należy przyjąć, że instalacja służyć będzie albo do segregacji odpadów zbieranych 
selektywnie (przyjmując przepustowość 27000 Mg/rok) albo odpadów komunalnych 
niesegregowanych (przyjmując wydajność po stronie nadawy na sito 57000 Mg/rok). Należy 
założyć pracę dwuzmianową przez 250 dni w roku. 
 

5. Zamawiający określił przepustowość istniejącej linii będącej jego własnością jako 
teoretyczną. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca instalacji nie będzie ponosił 
odpowiedzialności, jeżeli linia ta uniemożliwi uzyskanie przepustowości na 
zakładanym poziomie 12000 Mg/rok. 

 
Określenie przepustowości jako teoretycznej wynika z faktu, iż Zamawiający nie dysponuje 
ilością odpadów surowcowych pozwalającą na praktyczną weryfikację tej przepustowości. 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i 
budowę linii sortowniczej opisanej w pkt. 1.8.18.2.1 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Jednakże z uwagi na fakt, iż konstrukcja linii posiadanej przez 
Zamawiającego została opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i jest znana 
Wykonawcom (możliwość zapoznania się linią została umożliwiona podczas zebrania 
Wykonawców) Zamawiający oczekuje, że wskażą oni na konieczność dokonania w niej 
zmian jeżeli zachodzi taka potrzeba i jest uzasadniona spełnieniem gwarancji wymaganych 
przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca ocenia przepustowość linii na niższą niż wskazana 
przez Zamawiającego, wówczas powinien wskazać ten fakt na etapie prowadzonego 
postępowania. 
 

6. Z uwagi, iż w różnych częściach PFU pojawiają się różne dane dotyczące 
przepustowości bądź wydajności prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, iż 
na instalacji do segregacji zostanie wydzielonych 20.603 Mg/rok surowców wtórnych 
z odpadów selektywnie zbieranych czy jest to gwarantowana minimalna 
przepustowość przy segregacji odpadów selektywnie zbieranych? 

 
Wskazana w pkt. 1.8.17.10 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
akapicie zatytułowanym „Gwarancje technologiczne” wydajność instalacji sortowni odpadów 
wynosząca 20603 Mg/rok oznacza minimalną przepustowość przy segregacji odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki. W istocie w Tomie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sformułowany jest również wymóg przepustowości wynoszącej 27000 Mg/rok, 
który związany jest z przewidywanym zapotrzebowaniem na zdolności przerobowe w 2019 
roku. 
 

7. Ponadto prosimy o sprecyzowanie zapisu mówiącego o doczyszczaniu szkła 
zbieranego selektywnie? Gdzie winien nastąpić proces doczyszczania oraz czy 
Zamawiający również w tym przypadku oczekuje gwarancji jakości (czystości) 
surowca?  

 
Doczyszczanie szkła zbieranego selektywnie ma się odbywać manualnie w hali sortowni, 
przy czym nie przewiduje się segregacji szkła na linii sortowniczej. Przerób szkła również 
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zaliczany jest do gwarancji jakościowej instalacji określonej jako sortownia odpadów tzn. że 
wydajność w zakresie doczyszczania szkła wliczana jest do ilości 20603 Mg/rok. 
 

8. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy zakładać doczyszczania szkła zbieranego 
selektywnie na instalacji do segregacji. 

 
Zamawiający określa sortownię odpadów mianem instalacji, natomiast dla urządzeń 
technicznych przeznaczonych do sortowania odpadów posługuje się określeniem linia 
sortownicza. W tym sensie szkło podlega doczyszczaniu w sortowni odpadów, ale nie na linii 
sortowniczej. 
 

9. Czy udział producenta istniejącej instalacji jest zalecany przez Zamawiającego, o 
czym mowa w tomie 3 PFU czy obligatoryjny? 

 
W opinii Zamawiającego udział jest zalecany, natomiast nie jest obligatoryjny. 
 

10. Czy Zamawiający bezpłatnie udostępni dokumentację projektową oraz wytyczne 
montażu wytwórcy instalacji, jak zapisano w SIWZ? 

 
Zamawiający uzyskał zgodę producenta linii sortowniczej do bezpłatnego udostępnienia 
projektu technicznego zamaszynowienia. Natomiast wytyczne montażu nie są w posiadaniu 
Zamawiającego. 
Projekt techniczny zamaszynowienia obejmuje:  
a) część I Projekt technologiczny zamaszynowienia hali sortowni surowców wtórnych na 
terenie MPO w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, 
b) część II Projekt budowlano-wykonawczy boksów na surowce wtórne wraz z kanałami 
technologicznymi dla przenośnika załadowczego do prasy oraz zagłębienia dla stacji 
napinającej przenośnika wznoszącego zlokalizowanych w hali sortowni surowców wtórnych 
na terenie MPO w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, 
c) część III Projekt budowlano- wykonawczy instalacji odwodnienia i wentylacji w kabinie 
sortowniczej w sortowni surowców wtórnych na terenie MPO w Toruniu przy ul. 
Grudziądzkiej 159. 
Należy jednakże dodać, że projekt nie jest instrukcją montażu. 
 

11. W pkt. 1.8.18.2.1 Zamawiający zdefiniował oczekiwania dotyczące sposobu oraz 
czasookresu demontażu i montażu instalacji będącej jego własnością. W związku z tym 
prosimy o potwierdzenie, iż: 

a. demontaż będzie odbywał się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
aczkolwiek terminie pozwalającym wykonawcy na dokonanie montażu oraz 
rozruchu instalacji w nowym miejscu.  

b. Jakość zastosowanych maszyn, urządzeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych 
pozwala na i demontaż oraz ponowny montaż w innym miejscu, 

c. producent instalacji będącej własnością Zamawiającego będzie nadzorował 
demontaż w terminie określonym przez wykonawcę a uzgodnionym z 
Zamawiającym oraz, że nadzór ten nie będzie związany z jakimkolwiek 
kosztami dla wykonawcy. 

 
Zamawiający potwierdza, że demontaż odbędzie się w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, ale będzie to termin pozwalający Wykonawcy na dokonanie montażu oraz 
rozruchu instalacji w nowym miejscu. 
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Według zapewnienie producenta linii sortowniczej jej urządzenia są tak skonstruowane, ze 
można je zdemontować i powtórnie zamontować w innym miejscu. 
Według informacji otrzymanej od producenta linii sortowniczej nadzór możliwy jest w 
przypadku, gdy termin demontażu oraz montażu nie będzie kolidował z innymi jego 
zleceniami. Udział pracowników producenta linii będzie się wiązał z kosztami, których 
wysokość wymaga ustalenia w porozumieniu z producentem linii.  
 

12. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu sprawowania nadzoru przez producenta 
instalacji będącej jego własnością, jeżeli odpowiedź na pyt. 9c nie mogłaby być 
odpowiedzią twierdzącą. 

 
Zamawiający określa udział producenta linii sortowniczej będącej jego własnością jako 
zalecany natomiast nie jest on obligatoryjny dla Wykonawcy. 

 
13. Czy Zamawiający posiada instrukcję demontażu instalacji będącej jego własnością i 

czy instrukcja ta zostanie udostępniona nieodpłatnie wykonawcy? 
 
Zamawiający nie posiada instrukcji demontażu linii sortowniczej będącej jego własnością. 
 

14. Zamawiający oczekuje, iż instalacja będąca jego własnością, będzie stanowiła 
zintegrowany ciąg technologiczny, a z drugiej strony stwierdza, iż demontaż może 
nastąpić dopiero po montażu i rozruchu linii będącej przedmiotem zamówienia. Z 
uwagi na wiele aspektów związanych m.in. z bezpieczeństwem pracy, możliwościami 
przeprowadzenia montażu, koniecznością włączenia do systemu sterowania wydaje się 
to trudne, bądź w znaczący sposób ograniczające możliwości realizacji kontraktu, a z 
całą pewnością zwiększające koszty związane z tymi działaniami. Należy podkreślić, iż 
trudno sobie wyobrazić rozruch instalacji będącej przedmiotem zamówienia i 
prowadzenie prac montażowych związanych z instalacją będącą własnością 
Zamawiającego. Prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii tj. o 
potwierdzenie wymogu bądź o odstąpieniu od niego.  

 
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości czasowego gromadzenia odpadów 
surowcowych zbieranych z terenu miasta, stwierdza, że zmuszony jest podtrzymać 
postawiony wymóg. Natomiast Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe wstrzymanie 
rozruchu linii będącej przedmiotem zamówienia przez 9 dni kalendarzowych. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zależy mu na szybkim i sprawnym przeniesieniu istniejącej linii 
sortowniczej. Ponadto Zamawiający traktuje przenosiny linii jako finalny etap prac w 
pomieszczeniach hali sortowni. 
 

15. Czy doczyszczanie frakcji organicznej na przenośniku frakcji 20-80mm do hali 
kompostowni pozostaje aktualne w obecnym postępowaniu ? Jeżeli tak to czy ma się 
odbywać na poziomie posadzki umiejscowionej w osobnej kabinie sortowniczej czy na 
wolnej przestrzeni hali sortowni. 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż niniejszym postępowaniu nie przewidziano wymogu doczyszczania 
frakcji 20-80 mm na przenośniku transportującym ją do hali kompostowni. 
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16. Czy Zamawiający potwierdza, iż przed sitem bębnowym należy zastosować trybunę 
bez kabiny sortowniczej i instalacji wentylacyjnej i ogrzewania? 

 
Zamawiający potwierdza, iż przed sitem bębnowym należy zastosować trybunę bez kabiny 
sortowniczej. 
 

17. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uważa, iż w przypadku zastosowania trybun 
sortowniczych bez kabin, warunki pracy będą odpowiednie dla ludzi wykonujących te 
czynności (brak wentylacji, ogrzewania itp.) oraz, że wykonawca nie będzie ponosił 
jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku braku ewentualnych odbiorów przez 
upoważnione do tego instytucje? 

 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, 
gdy brak kabiny sortowniczej na trybunie przed sitem bębnowym spowoduje problemy  
z odbiorem przez upoważnione do tego instytucje. 

 
18. Prosimy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie, które z przenośników załadowczych tj. 5-

1, 4-1, 1-1 mają być przenośnikami umieszczonymi w kanałach, a które wyniesione 
nad posadzkę? 

 
Wszystkie przenośniki, o których mowa w pytaniu tj. 5-1, 4-1, 1-1 mają być przenośnikami 
umieszczonymi w kanałach. Długość przenośnika 1-2 należy dostosować. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja udzielona przez wykonawcę nie obejmuje 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii stanowiącej własność Zamawiającego. 

 
Warunki gwarancji, o których mowa w pkt. 1.8.17.10 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w akapicie „Warunki gwarancji i serwisu” dotyczą maszyn i 
urządzeń będących przedmiotem zamówienia, a nie stanowiących własność Zamawiającego. 
 

20. Prosimy o podanie producenta oraz typu zastosowanych central wentylacyjnych 
kabiny sortowniczej na istniejącej instalacji do segregacji? 

 
Producent central: WRI COMPLEX, ul. Ks. Kanonika Ksyckiego 5c, 64-800 Chodzież,  
wri-complex@wp.pl 
Centrala nawiewna: CNE-2/4,65/2,2/N57/P 
Centrala wywiewna: CW-2/4,2/1,1/P 
 

21. Czy Zamawiający na swój koszt zmodernizuje centralę grzewczą w kabinie 
sortowniczej będącej w posiadaniu Zamawiającego, w przypadku zastosowania 
ogrzewania wodnego kabin sortowniczych na instalacji? 

 
Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zastosowania ogrzewania wodnego kabin 
sortowniczych, modernizacja centrali grzewczej w kabinie będącej własnością 
Zamawiającego nastąpi na jego koszt. Natomiast Zamawiający nie może obecnie określić 
terminu takiej modernizacji, co oznacza, iż w bilansie energetycznym zakładu Wykonawca 
musi uwzględniać funkcjonowanie ogrzewania elektrycznego kabiny będącej własnością 
Zamawiającego.  
 



6 

22. W związku z kilkoma możliwymi rozwiązaniami automatycznych stacji załadunku 
kontenerów prosimy o możliwie precyzyjne określenie oczekiwań Zamawiającego w 
zakresie sposobu wykonania automatycznych stacji załadunku frakcji 20-80mm oraz 
pozostałości z segregacji frakcji 80-x mm. Czy Zamawiający oczekuje zastosowania w 
obydwu przypadkach tego samego typu rozwiązań, czy też pozostawia decyzji oferenta 
dobór odpowiedniego sposobu wykonania i poziomu automatyzacji stacji załadunku 
kontenerów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie automatycznej stacji 
załadunku kontenerów umożliwiające wyłącznie naprzemienne ładowanie kontenerów 
mające na celu minimalizację przestojów technologicznych związanych z wyminą 
kontenerów, czy ma ona również minimalizować koszty transportu (tym przesuwania 
kontenerów) na instalacji czy optymalizować proces samego załadunku powodując 
jego optymalne wypełnienie? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż poziom automatyzacji stacji załadunku kontenerów balastu 
powinien wyeliminować konieczność przesuwania przez pojazd kontenerów podczas ich 
załadunku, a jednocześnie optymalizować wypełnienie kontenerów. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w niniejszym postępowaniu nie wymaga wykonania automatycznej 
stacji załadunku frakcji 20-80mm. 
 

23. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie linii technologicznej będącej w 
posiadaniu Zamawiającego, której stan (wszystkich elementów składowych linii) 
Zamawiający określa jako bardzo dobry. Z uwagi jednakże na fakt, iż linia ta będzie 
eksploatowana przez Zamawiającego do czasu jej demontażu i przeniesienia, stan 
techniczny poszczególnych elementów linii może ulec pogorszeniu. Biorąc pod uwagę 
powyższe wnioskujemy o potwierdzenie, że przed przystąpieniem do demontażu 
Zamawiający wraz z wykonawcą dokonają audytu linii sortowniczej, celem określenia 
stanu technicznego poszczególnych elementów linii a w przypadku stwierdzenia 
konieczności wymiany podzespołów (części zużywających się czy zamiennych) nastąpi 
to na koszt Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku, gdyby 
Zamawiający nie zdecydował się na zlecenie wymiany wskazanych przez Wykonawcę 
podzespołów, wówczas Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności za 
ewentualne konsekwencje wynikające z tego faktu.  

 
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wraz z Wykonawcą, przed przystąpieniem 
do demontażu, audytu linii sortowniczej, celem określenia stanu technicznego 
poszczególnych elementów linii a w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany 
podzespołów (części zużywających się czy zamiennych) nastąpi to na koszt Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, że linia sortownicza będąca jego własnością jest i będzie regularnie 
serwisowana. Dla uzgodnienia konieczności wymiany podzespołów (części zużywających się 
czy zamiennych) Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] (Tom 2 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Zamawiający potwierdza, że Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i budowę linii sortowniczej opisanej w pkt. 
1.8.18.2.1 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

24. Zamawiający określił w koncepcji potrzebę wykonania trzech stacji nadawczych. 
biorąc pod uwagę zakładany proces technologiczny segregacji oraz możliwości 
eksploatacji instalacji wydaje się, iż w głównej mierze będą mogły zostać 
wykorzystywane dwie stacje (aspekt związany z rozrywaniem worków). Prosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z jednej stacji 
nadawczej surowców wtórnych, jeżeli wykonawca tak skonfiguruje układ instalacji, że 
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możliwe będzie równoczesne podawanie odpadów na pozostałe dwie stacje nadawcze 
tj. przenośnik kanałowy 5-1 oraz jeden z przenośników 4-1 lub 1-1. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rezygnacji z jednej ze stacji nadawczych 4-1 lub 1-1. 
 

25. Czy umiejscowienie dodatkowej prasy, jaką posiada Zamawiający powinno również 
zostać przewidziane w budowanej hali sortowni? 

 
Umiejscowienie dodatkowej prasy, z przeznaczeniem do zgniatania puszek metalowych, 
opisanej w pkt. 1.8.18.2.1 (element 3-1) powinno zostać przewidziane w budowanej hali 
sortowni. 
 

26. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem 1.8.17.10 ppkt b) Zamawiający 
oczekuje od wykonawcy 12 miesięcznej gwarancji na nowe maszyny i urządzenia 
wchodzące w skład instalacji technologicznej do segregacji będącej przedmiotem 
zamówienia. 

 
Wymaganie odnośnie długości okresu gwarancji dla instalacji zapisane zostało w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: „w stosunku do technicznej jakości 
instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne działanie przez okres 2 lat” 
(zgodnie z pkt. 1.8.17.10 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
Zamawiający wyjaśnia, iż przez instalację należy rozumieć instalację technologiczną sortowni 
odpadów i kompostowni odpadów organicznych i zielonych. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż przez maszyny i urządzenia, dla których Wykonawca 
ma udzielić gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy (zgodnie z pkt. 1.8.17.10 Tomu 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) rozumie się maszyny i urządzenia nie 
wchodzące w skład instalacji. 
 

27. W świetle zapisów 1.8.17.10 Przeglądy i usługi serwisowe oraz innych punktów, w 
których Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące zakresu świadczeń wykonawcy 
podczas obowiązywania okresu gwarancji, prosimy o doprecyzowanie bądź 
potwierdzenie, iż ewentualna dostawa i wymiana części zużywających się (np. w 
przypadku przenośników: taśm, zbieraków, uszczelnień burt) oraz materiałów 
eksploatacyjnych (filtry, oleje, smary itp.) również w trakcie trwania okresu 
gwarancji, będzie następowała na koszt Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty 
wymiany części zamiennych (np. w przypadku przenośników: napędów, krążników itp.) 
w przypadku wystąpienia ich awarii. 

 
Zamawiający potwierdza, iż w przypadku linii sortowniczej koszt elementów podlegających 
normalnemu zużyciu (tj. gumowych elementów przesypów, uszczelnień burt bocznych i 
ściany tylnej przenośnika, elementy gumowe zgarniacza taśmy, gumy odbojowe mocowania 
napędu, krążniki rolek powrotnych, filtry w układzie wentylacji, łożyska w układzie 
wentylacji, paski w układzie wentylacji) oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary) 
pokrywa Zamawiający również w okresie objętym gwarancją. Natomiast Wykonawca ponosi 
koszty robocizny i dojazdu oraz powrotu serwisantów. Ponadto Wykonawca ponosi koszty 
wymiany części zamiennych oraz koszty tych części w przypadku wystąpienia ich awarii. 
 
 

28. Zgodnie z zapisem 1.8.17.9 rozruch instalacji do segregacji winien przebiegać 
dwuetapowo z podziałem na instalację technologiczną będącą przedmiotem 
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zamówienia oraz będącą własnością Zamawiającego. Z uwagi na powiązanie 
technologiczne obydwu instalacji wydaje się uzasadnione, aby rozruch obydwu 
ciągów technologicznych instalacji do segregacji następował równolegle. Prosimy o 
odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na w/w sposób przeprowadzenia 
rozruchu? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż pomimo wskazania dwóch etapów rozruchu instalacji, to drugi etap 
obejmuje rozruch kompletnej instalacji, a więc linię będącą przedmiotem zamówienia oraz 
ciąg technologiczny będący własnością Zamawiającego. Oznacza to, że w drugim etapie 
prowadzony będzie równoległy rozruch obydwu instalacji. 

 
29. W związku z zapisem 1.8.17.9 Instrukcja rozruchu oraz zapisem dotyczącym 

zawartości instrukcji tj. kosztów rozruchu, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, jakie 
koszty winien ująć wykonawca w ramach składanej oferty? 

 
Zamawiający potwierdza, iż: 
a) zapewni na potrzeby rozruchu odpady, 
b) dokona załadunku odpadów na instalacje (pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 
w odpowiednim terminie ładowarek kołowych wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia) i pokryje koszty paliwa użytego w tym celu sprzętu, 
c) zapewni personel o wskazanych kwalifikacjach, ale przewidziany do przeszkolenia przez 
Wykonawcę, 
d) pokryje koszty energii elektrycznej i wody na potrzeby rozruchu, (Zamawiający wyjaśnia, 
iż zapewnienie dostępu do mediów wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, a zatem należy 
do obowiązków Wykonawcy), 
e) dokona wywozu, unieszkodliwiania odpadów poprocesowych oraz zagospodaruje 
odzyskane odpady surowcowe. 
Pozostałe koszty powinien uwzględnić i pokryć Wykonawca. 
 

30. Jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące obecności przedstawicieli Wykonawcy 
podczas przeprowadzania rozruchu? 

 
Zamawiający wymaga, aby podczas rozruchu obecny był personel Wykonawcy kompetentny 
i zdolny do: 
a) przeszkolenia załogi Zamawiającego (obecność wymagana do momentu ukończenia 
szkolenia oraz przez jeden dzień roboczy w ostatnim tygodniu rozruchu), 
b) nadzorowania pracy instalacji, 
c) dokonywania modyfikacji parametrów pracy urządzeń zapisanych w oprogramowaniu 
sterującym (obecność wymagana przez pierwszy tydzień rozruchu, jeden dzień roboczy w 
ostatnim tygodniu rozruchu, przy czym nie jest wykluczone, że poza tymi terminami 
konieczne będzie dokonanie modyfikacji wynikłe z doświadczeń podczas rozruchu), 
d) rozwiązywania problemów wynikłych podczas pracy instalacji (obecność wymagana przez 
pierwsze dwa tygodnie rozruchu, a następnie stosownie do potrzeb wynikłych podczas 
rozruchu). 
 

31. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie obowiązków Zamawiającego będzie w 
szczególności zapewnienie w czasie rozruchów: 

a. dostawy, przyjęcia i załadunku na instalacje czy urządzenia odpowiedniej 
ilości i rodzaju odpadów, 

b. odpowiedniej ilości personelu o wskazanych przez wykonawcę kwalifikacjach, 
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c. dostępu do mediów, (m.in. woda, energia), 
d. materiałów eksploatacyjnych i ewentualnie części zużywających się, 
e. wywóz, unieszkodliwienie pozostałości (odpadów) po procesach 

technologicznych oraz surowców wtórnych, 
oraz, że koszty związane z w/w czynnościami nie będą obciążały Wykonawcę. 
 

Zamawiający potwierdza, iż: 
a) zapewni na potrzeby rozruchu odpady, 
b) dokona załadunku odpadów na instalacje (pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 
w odpowiednim terminie ładowarek kołowych wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia) i pokryje koszty paliwa użytego w tym celu sprzętu, 
c) zapewni personel o wskazanych kwalifikacjach, ale przewidziany do przeszkolenia przez 
Wykonawcę, 
d) pokryje koszty energii elektrycznej i wody na potrzeby rozruchu, (Zamawiający wyjaśnia, 
iż zapewnienie dostępu do mediów wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, a zatem należy 
do obowiązków Wykonawcy), 
e) dokona wywozu, unieszkodliwiania odpadów poprocesowych oraz zagospodaruje 
odzyskane odpady surowcowe. 
Koszty związane z powyższymi operacjami, które wykona Zamawiający nie obciążają 
Wykonawcy. 

 
32. W związku z tym, iż przepustowość instalacji do kompostowania nie pozwala na 

przetworzenie całej wydzielonej z odpadów komunalnych niesegregowanych frakcji 
20-80 mm, prosimy o wyjaśnienie czy w ramach oferty należy przewidzieć 
automatyczny załadunek tej frakcji do kontenerów? 

 
Zamawiający wyjaśnia, że dla frakcji 20-80mm kierowanej do hali kompostowni nie wymaga 
zastosowania automatycznej stacji załadunku kontenerów.  
 

33. Czy zezwala się na zastosowanie w układzie instalacji takich szerokości przenośników, 
jakie wynikają z zastosowanej technologii oraz projektu Wykonawcy? 

 
Zamawiający określił szerokość taśmy przenośników jako minimalną, a zatem Wykonawca 
może również zastosować przenośniki o szerszej taśmie. 
 

34. Czy wymagane parametry technologiczne rozrywarki worków przedstawione przez 
Zamawiającego świadczą o tym, że Zamawiający myśli o podawaniu całego 
strumienia materiału przez to urządzenie? W przeciwnym razie wymagana 
przepustowość tego urządzenia może się okazać zbyt duża. Prosimy o wyjaśnienie lub 
potwierdzenie oczekiwań Zamawiającego co do wyposażenia i przepustowości 
rozrywarki worków. 

 
Zamawiający potwierdza wymagane parametry urządzenia. 
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35. Prosimy o podanie wymiarów rzeczywistych zespołu urządzeń kruszących do tworzyw 
sztucznych będących w posiadaniu Zamawiającego, celem weryfikacji możliwości 
zabudowy tego zespołu urządzeń w hali sortowni. I ile to możliwe prosimy o 
przekazanie rysunków technicznych tych urządzeń. 

 
Wymiary zespołu urządzeń z kruszarką do tworzyw sztucznych zobrazowano na załączonych 
rysunkach 12/1 i 12/2. 
 

36.  Czy w świetle zapisu o podwykonawstwo punkt 36 należy rozumieć, że roboty 
związane z podstawowym montażem linii sortowniczej muszą zostać wykonane przez 
wykonawcę generalnego lub przez partnerów konsorcjum? Jeśli tak i jeśli montaż 
zasadniczego wyposażenia linii sortowniczej jest tak istotnym elementem kompetencji i 
fachowości Wykonawców wobec Zamawiającego, to czy Wykonawca/Konsorcjum 
powinno wykazać się konkretną referencją na właśnie ten zakres w realizowanych w 
przeszłości przez siebie robót nie tylko budowlanych, ale również prawidłowo 
wykonanych robót montażowych linii technologicznych sortowni? Wydaje się to 
konieczne i uzasadnione gdyż inaczej Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować tak 
stawianego wymogu i powinien od niego odstąpić!. 

 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis w pkt 36 zakazujący powierzenia do podwykonania montażu 
zasadniczego stacjonarnego wyposażenia technologicznego sortowni odpadów 
(przenośników, sita obrotowego) oznacza, iż roboty te wykonać powinien Wykonawca, a w 
szczególności może to być każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający 
pozostawia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian. 
 

37. Biorąc pod uwagę rodzące się podczas przygotowywania oferty pytania, czas 
oczekiwania na odpowiedzi Zamawiającego wynikający jak rozumiemy z problematyki 
zagadnień poruszanej przez oferentów oraz złożoność przygotowywanej oferty, 
podtrzymujemy prośbę o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.  

 
Zamawiający informuje, iż niniejszy zestaw pytań jest pierwszym jaki otrzymał od 
Wykonawcy. Jeżeli jakikolwiek zestaw został przesłany wcześniej, to nie dotarł on jeszcze do 
Zamawiającego. Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian. 
 

 
 
Załączniki: 

a) rys. 12/1 
b) rys. 12/2 


