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Orli Staw, dnia 22 listopada 2016 r. 

UA.271.1.15.2016 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru, 

transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach 

bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania 

ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie 

Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych – Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 

ogłoszenia 345813 - 2016 z dnia 17.11.2016 r.  

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

Wnosimy o sprecyzowanie czy ogłoszenie dotyczy ścieków przemysłowych czy komunalnych gdyż  

w każdym przypadku obowiązują inne przepisy.  

Proszę również o uściślenie, czy w przypadku ścieków przemysłowych konieczne jest wymagane 

aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez Wójta Gminy Ceków –Kolonia  

- dotyczącego zadania nr1 b oraz aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego 

przez Prezydenta Miasta Sieradza dotyczącego zadania nr 2. 

 

Odpowiedź:  

1.  Zgodnie z punktem 2. IDW – I części SIWZ : 

„ścieki przemysłowe” – ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego, stanowiące mieszaninę wód odciekowych z dwóch kwater składowiska oraz ścieki 
pochodzące z placu dojrzewania kompostu, placu doczyszczania kompostu z wiatą, placu 
materiału strukturalnego, myjni płytowej i myjni ciśnieniowej,  

„ścieki deszczowe” – zebrane z dachów oraz utwardzonych powierzchni wody opadowe  
i roztopowe o niewielkiej zawartości zanieczyszczeń (ścieki wstępnie oczyszczone  
w separatorze koalescencyjnym). 
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2.  Zgodnie z punktem 9.1.  IDW – I części SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał  

i przedłożył: 

a)    aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy 
Ceków – Kolonia – dotyczy Zadania nr 1, 

b)    aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Prezydenta 
Miasta Sieradza – dotyczy Zadania nr 2.  

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


