
Odpowiedzi na pytania zadane dla toczącego się postępowania mającego na celu 

wyłonienie dostawcy instalacji technologicznej dla zadania „Zaprojektowanie, dostawę, 

montaż i uruchomienie linii technologicznej do przetwarzania i segregacji odpadów  

komunalnych suchych zebranych selektywnie o wydajności nie mniejszej niż 38 000 

Mg/rok. 

1. W związku z obszernością materiału przetargowego do przeanalizowania oraz 

koniecznością opracowania stosownej technologii, zwracamy się z prośbą o 

przesunięcie terminu złożenia oferty o tydzień. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża czas na złożenie ofert do dnia 11.03.2021 r. do godz. 12.00. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie ilości dni w roku, w których będzie pracowała 

projektowana linia technologiczna, gdyż w dokumentacji przetargowej występują 

dwie sprzeczne wartości: 250 i 260 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Linia technologiczna będzie pracować przez 250 dni w roku. 

 

3. Jeżeli części szybko zużywające się nie są objęte gwarancją, czy Zamawiający 

akceptuje inny termin niż 24 godziny, zachowując wskazany termin jako 

maksymalny na reakcję i podjęcie działań w celu niezbędnych napraw?  

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza inny termin niż 24 godziny wskazany przed 

dostawcę instalacji na reakcję i podjęte działania naprawcze. 

 

4. Czy  zamawiający akceptuje  przeprowadzenie naprawy w okresie gwarancji w 

terminie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, gdy naprawa będzie niemożliwa 

z przyczyn niezależnych od wykonawcy, jednak z zachowaniem pisemnego 

powiadomienia  o zaistniałej sytuacji i o podjętych krokach w celu wykonania 

naprawy. Termin powiadomienia pisemnego do 24 godzin. 

 



Odpowiedź: 

Tak 

 

5. Czy koszt za dostawę i wymianę części szybko zużywających się  ponosi 

Zamawiający? 

 

Odpowiedź: 

Tak 

 

6. Czy w przypadku nieprawidłowego użytkowania instalacji i jej wyposażenia, które 

doprowadziły do wystąpienia awarii koszt za usługi serwisowe, zakup i wymianę 

uszkodzonych części  ponosi Zamawiający? 

 

Odpowiedź: 

Tak, jeśli Wykonawca instalacji udowodni Zamawiającemu nieprawidłowe 

użytkowanie instalacji i jej wyposażenia. 

 

7. Czy w okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga okresowych przeglądów, np. 

min. 2 razy w roku? Czy Zamawiający będzie osobno rozliczał te wizyty, czy należy 

uwzględnić te koszty w cenie maszyny? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje określenia przez Wykonawcę instalacji ilości i 

częstotliwości przeglądów koniecznych przeglądów gwarancyjnych. Ich koszt 

powinien zostać uwzględniony w cenie ofertowej. Zamawiający pokryje koszt 

części szybko zużywających się koniecznych do wymiany podczas przeglądów 

gwarancyjnych.  

 

8. W związku z obszernym zakresem wymaganym w przetargu prosimy o wydłużenie 

terminu składania ofert o 4 tygodnie. 

Wniosek swój podpieramy faktem iż instalacja o takiej wydajności powinna być 

przygotowana pod dostarczoną przez Zamawiającego morfologię a proces doboru 

urządzeń i sprawdzenie dostępności miejsca w hali wymaga od oferenta min. 3 tygodni 



pracy. Następnie można przystąpić do zebrania ofert od dostawców urządzeń na co 

potrzeba min. 1 tydzień. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża czas na złożenie ofert do dnia 11.03.2021 r. do godz. 12.00. 

 

9. Prosimy o załączenie rysunku z widocznymi wymiarami dostępnej hali która ma 

być przeznaczona na sortownię. 

 

Odpowiedź: 

Rzut hali i przewidzianego w niej miejsca na lokalizację linii technologicznej 

przedstawia schemat w formacie dwg. stanowiący załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. Zamawiający określa w posiadanej hali miejsce pod lokalizację linii 

technologicznej na zakreskowanym polu (63 m szer. x 72 m dł.). Wysokość do 

najniższego punktu konstrukcji dachu hali wynosi 9,5 m. 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokładnych oględzin 

obiektu i jego otoczenia. 

 

10. Prosimy o podanie jakie dokładnie surowce mają zostać odzyskana w procesie 

sortowania i jaką powinny posiadać czystość w procentach aby spełnić warunek 

30% lub 55% odzysku surowców. 

 

Odpowiedź: 

Rodzaje opakowań stanowiących pożądane surowce do odzysku na instalacji: 

PET niebieski 

PET bezbarwny 

PET zielony 

Aluminium 

Złom stalowy 

Tzw. chemia gospodarcza (chemia miękka PE) 

Papier MIX 

Tektura 

Folia MIX 



PS 

Tetrapack 

Szkło 

Czystość surowców powinna umożliwić ich sprzedaż do recyklerów do dalszych 

procesów przetwarzania. Zamawiający nie stawia warunku czystości surowców 

30% i 55%. Pożądany jest jak największy procent ich odzysku ze strumienia 

odpadów wchodzących na instalację, których morfologia została zamieszczona w 

załączniku nr 3 do Warunków Przetargu.   

 

11. Prosimy o informację w jakim terminie od podpisania umowy zostanie 

udostępnione Wykonawcy miejsce montażu urządzeń. 

 

Odpowiedź: 

Miejsce montażu urządzeń zostanie udostępnione Wykonawcy od 30.06.2021 r. 

Wiąże się to z koniecznością wykonania prac związanych z elewacją hali, 

doprowadzeniem zasilania, wykonaniem kanałów technologicznych itp.  

 
 
 
 

 


