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WYJAŚNIENIA 

SPECYFIPACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007r nr 223 poz. 1655 z późń. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 04.03.2010 roku wpłyną 
wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Stworzenie 
systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej 
gminy Cieszanów.”   dotyczący:  

Pytanie 1. 

Czy zapis w pkt. 4.1 p. punkt 1 należy rozumieć, że linia sortownicza będzie się składała z:  

• Przenośnika wznoszącego z lejem zasypowym 

• Przenośnika sortowniczego, poziomego, przy którym będą usytuowane po dwa 

stanowiska sortownicze z każdej strony (cztery podesty robocze) 

 

Odpowiedź 1  

Tak zapis  pkt. 4.1 p. punkt 1 należy tak rozumieć. 

Pytanie 2  

Proszę o określenie wysokości, krawędzi załadowczej leja zasypowego.? 

Odpowiedź 2  

Wysokość krawędzi załadowczej leja zasypowego min  1100mm od posadzki. 

Pytanie 3 

Proszę o określenie długości poszczególnych przenośników. 

Odpowiedź 3  

Długość przenośnika w podajniku wznoszącym powinna wynosić min. 7000 mm. 

Pytanie 4 

Proszę o określenie wysokości położenia krawędzi przenośnika sortowniczego (przy którym 

usytuowane są stanowiska sortownicze) 

Odpowiedź 4  

Wysokość położenia krawędzi przenośnika sortowniczego przy którym usytuowane są 

stanowiska sortownicze w granicach od 1300 – 1500 mm. 

Pytanie 5  



Czy prasa do zgniatania i prasowania odpadów ma być zabudowana w ciągu linii 

sortowniczej, czy też jest ustawiona obok? 

Odpowiedź 5 

Prasa do zgniatania i prasowania odpadów nie może być usytuowana w ciągu linii 

sortowniczej czyli powinna być usytuowana obok. 

Pytanie 6 

Czy załadunek odpadów do prasy odbywa się przy użyciu ładowarki, przenośnika taśmowego 

czy też ręcznie. 

Odpowiedź 6 

Załadunek odpadów do prasy będzie odbywał się ręcznie. 

Pytanie 7  

Czy wymagania zamawiającego spełni przenośnik o szerokości taśmy b=1000 mm, na którym 

są zamocowane uszczelnienia boczne. Szerokość czynna taśmy wy niesie ok. 940 mm.? 

Odpowiedź 7 

Taśmociąg o powyższych parametrach spełni wymagania zamawiającego. 

Pytanie 8  

Prosimy o wyjaśnienie treści pkt. 11 Opis sposobu obliczania ceny. Jak należy rozumieć zapis 

„elementy wyposażenia pojazdu” 

Odpowiedź 8  

W pkt. 11 SIWZ wystąpiło błędne zapisanie elementy wyposażenia pojazdu i pojemników 

powinno być elementów linii sortowniczej. 

Pytanie 9 

Czy zamawiający mógłby uściślić opis przedmiotu zamówienia o schemat linii sortowniczej. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie przewiduje uściślenia opisu przedmiotu zamówienia o schemat linii 

sortowniczej.   
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