
ZUK/ 2/2010                                                                     Cieszanów dnia 2010-03-08 
 
 

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 07.03.2010 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. Przedmiotem dostawy ma być nowa czy używana linia sortownicza? 

Odpowiedź 1  

Przedmiotem dostawy ma być nowa linia sortownicza. 

Pytanie 2. Przedmiotem dostawy ma być nowa czy używana prasa do zgniatania i paczkowania? 

Odpowiedź 2  

Przedmiotem dostawy ma być nowa prasa do zgniatania i paczkowania. 

Pytanie 3. Przedmiotem dostawy ma być prasa wyposażona lub nie, w urządzenie do perforacji , 
 
Odpowiedź 3  
 
Prasa nie musi być wyposażona w urządzenie do perforacji.  
 
Pytanie 4. Przedmiotem dostawy ma być prasa z urządzeniem do prasowania i wiązania w bele lub 
kostki. Jeśli tak , to o jakim maksymalnym ciężarze ma być bela, 
 
Odpowiedź 4 
Prasa nie musi być wyposażona w urządzenie do wiązania w bele. Wiązanie odbywać się będzie 
ręcznie. Maksymalny ciężar bela dla makulatury – 80 kg, dla sprasowanych PET-ów  - 30kg. 
 
Pytanie 5. Przedmiotem dostawy ma być prasa z urządzeniem do prasowania i wiązania w bele. Jaki 
materiał zastosować do wiązania, czy wiązanie ma być ręczne czy automatyczne? 
 
Odpowiedź 5  
 
Przedmiotem  dostawy ma być prasa bez urządzenia do wiązania, wiązanie będzie odbywać się 
ręcznie. 
 
Pytanie 6. Przedmiotem dostawy ma być prasa wyposażona w ręczny wysuw beli z komory 
zgniatania, czy automatyczny? 
 
Odpowiedź 6  
Prasa ma być wyposażona w ręczny wysuw beli. 



Pytanie 7. Przedmiotem dostawy ma  być prasa wyposażona w zasobnik na materiał przeznaczony do 
zgniotu . Czy zasobnik ma znajdować się w miejscu zasypu komory zgniotu? 
 
Odpowiedź 7  
 
Prasa nie ma być wyposażona w zasobnik na materiał przeznaczony do zgniotu.  
 
Pytanie 8. Podajnik wznoszący, jaki winien  mieć maksymalny kąt wzniosu? 
 
Odpowiedź 8  
Maksymalny kąt wzniosu podajnika wznoszącego winien być dopasowany do wysokości lini 
sortowniczej, która powinna mieścić się w przedziale 1300-1500 mm oraz długość przenośnika 
wznoszącego 7000mm, uwzględniając odstęp pomiędzy podajnikiem wznoszącym a linią 
sortowniczą. 

Pytanie 9. Prosimy o podanie maksymalnych ilości  przerabianych na linii selektywnie zbieranych 
odpadów jak PET, Papier, tektura skali roku ? 

Odpowiedź 9  

Maksymalne ilości roczne zbieranych odpadów: PET/papier/ tektura/ łącznie w skali roku – 150 ton.  

Pytanie 10. Prosimy o podanie maksymalnej wysokości podestów roboczych stanowisk 
sortowniczych. 

Odpowiedź 10  

Maksymalna wysokość podestów roboczych stanowisk sortowniczych musi być dopasowany do 
wysokości linii sortowniczej, a różnica  pomiędzy krawędzią górną linii sortowniczej a krawędzią 
górną podestów powinna wynosić 1000 mm. 

Pytanie 11. Prosimy o podanie, czy stanowiska robocze mają być w zamkniętej kabinie sortowniczej? 

Odpowiedź 11  

Stanowiska robocze nie mają być zamknięte w kabinie sortowniczej.  

Pytanie 12. W przypadku zamówienia dotyczącego zamkniętych kabin sortowniczych , czy 
przewidywana jest klimatyzacja? 

Odpowiedź 12 

Stanowiska robocze nie mają być zamknięte w kabinie sortowniczej, więc klimatyzacja nie wchodzi 
w grę.  

Pytanie 13. Zgodnie z pkt. 4,1 Wymagania zamawiającego- Pkt1.akapit 7,) sterowanie z jednego 
miejsca dotyczy tylko linii sortowniczej czy również prasy ? ( pytanie nie dotyczy  ,operowanie prasą  
a jedynie systemu sterowniczego  prasy)  

Odpowiedź 13  



Sterowanie z jednego miejsca dotyczy tylko linii sortowniczej. 

 

          Prezes Zarządu 

          Wiesław Ciepły 

 


