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   Orli Staw, dnia 26 maja 2010 roku 

 

UA.GS.341 – I – 2 - 1/10 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera 

optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw”, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2010/S 82 – 122969 

w dniu 28 kwietnia 2010 roku  

  

 W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze 

zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1: 

„Punkt 4.1.5) mówi „Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i wizualizacji nowego 

wyposażenia sortowni oraz synchronizacja z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji 

hali sortowni”. Czy istnieje możliwość otrzymania schematów i dodatkowych informacji 

dotyczących istniejącej instalacji dla dokładnej wyceny synchronizacji.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Nie ma możliwości przekazania schematów istniejącej instalacji. Dodatkowe informacje na 

temat systemu sterowania i wizualizacji można uzyskać podczas wizji lokalnej, zalecanej 

przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy balast w całości, w każdej sytuacji i przypadku, ma być kierowany na separator 

optyczny? Czy należy przewidzieć obejście separatora, tzw. by – passs, w sytuacji gdy 

separator nie będzie wykorzystywany? 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Nie dopuszcza się by balast w całości, w każdej sytuacji był kierowany na separator 

optoelektroniczny, należy przewidzieć też pracę linii sortowniczej bez separatora 

optoelektronicznego. 

Zgodnie z pkt. 2.3.3.4) lit. d III Części SIWZ należy przewidzieć możliwość mechanicznego 

(bez demontażu) odstawienia elementów separatora mogących powodować zatory  

w przypadku sortowania odpadów o objętościach i gabarytach większych od przewidzianych 

w projekcie. W ramach tego Zamawiający dopuszcza zastosowanie obejścia by – pass. 

 

 

 

 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

/-/ 
Daniel Tylak 


