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Orli Staw, dnia 20 sierpnia 2013 roku 

 

UA. 271.1.11.2013 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa 

kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2013/S 142-246553 w dniu 24.07.2013 r. 

 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą  

w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytania 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy na czas wykonywania instalacji odgazowania kwatery I kwatera ta będzie wyłączona  

z użytkowania? 

2. Czy rzędna odpadów na terenie kwatery I w momencie wykonywania instalacji odgazowania 

osiągnie docelową wartość (152,50 m n.p.m.)? 

3. Czy jest przewidziane miejsce na umiejscowienie stacji zbiorczej, stacji ssaw, generatora 

kontenerowego? 

4. Jakie są wymogi dotyczące serwisowania instalacji odgazowania wraz z jednostką 

kogeneracyjną w okresie gwarancyjnym oraz po jego zakończeniu? 

5. Jaka jest wymagana ilość godzin pracy generatora w ciągu roku? 

 

Odpowiedzi: 

 

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że na czas wykonywania instalacji odgazowania kwatery I, kwatera ta 

nie będzie wyłączona z użytkowania. 

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że w momencie wykonywania instalacji odgazowania rzędna odpadów 

na kwaterze I nie osiągnie docelowej wartości (152.50 m n.p.m.). 

Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma zaproponować miejsce na umiejscowienie stacji 

zbiorczej, stacji ssaw, generatora kontenerowego na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. Umiejscowienie stacji zbiorczej, stacji ssaw, generatora kontenerowego powinno 

wynikać z istniejącego na terenie ZUOK „Orli Staw” rozmieszczenia infrastruktury,  

a w szczególności samego składowiska, stacji transformatorowych i kotłowni z zachowaniem 

obowiązujących norm bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz funkcjonalności technicznej 

Zakładu. 
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Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, że wymogi dotyczące serwisowania instalacji odgazowywania wraz  

z jednostką kogeneracyjną w okresie gwarancyjnym oraz po jego zakończeniu powinny 

wynikać z instrukcji eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń wchodzących w 

skład instalacji odgazowywania wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Ad. 5. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zapewnienia pracy ciągłej generatora z wyłączeniem przerw 

związanych z wykonywaniem prac konserwacyjnych wynikających z dokumentacji techniczno 

– ruchowej generatora oraz ewentualnych napraw z uwzględnieniem terminów określonych w 

SIWZ. Przedmiotowa instalacja musi zapewnić odgazowanie kwatery zgodnie z przepisami w 

zakresie ochrony środowiska i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z możliwością 

uzyskania certyfikatów pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 

kogeneracji. 

 

 

Z poważaniem 

 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


