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Orli Staw, dnia 23 listopada 2018 roku 

 

UA.271.1.16.2018 

 

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

ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w podziale na 

Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3- nr ogłoszenia 650008-N-2018 z dnia 

19.11.2018 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, ust. 4  

i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ  

w następujący sposób: 

Pytanie nr 1  

W jaki sposób Zamawiający ustali/zmierzy odległość pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” a stacją zlewną Wykonawcy, do której Zamawiający 

dostarczy ścieki przemysłowe ? 

 

Pytanie nr 2 

Czy pomiaru dokona w terenie czy na podstawie danych z map papierowych, programów 

komputerowych – nawigacji (jakich map lub programów) ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2,  dotycząca Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3 

 

W celu ustalenia/zmierzenia odległości pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” a stacją zlewną Zamawiający skorzysta ze strony 

https://www.google.com/maps. Odległość liczona będzie jako najkrótsza po drogach 

publicznych dopuszczających ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 26 Mg  

i największym dopuszczalnym nacisku osi  112,7 kN. 

Pytanie nr 3 

Jaka jest maksymalna częstotliwość dostaw w tygodniu dla zadania nr 1, 2 i 3, o której mowa  

w punktach 1.5, 2.5 i 3.5 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz  w par. 3 

https://www.google.com/maps
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wzoru Umowy „w przypadku występowania intensywnych opadów deszczu lub 

przedłużających się okresów suszy” ? 

 

Odpowiedź 

Maksymalna częstotliwość dostaw w tygodniu dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 wynosi 4 oraz 

dla  Zadnia nr 3 wynosi 3.  

Natomiast w przypadku występowania intensywnych opadów deszczu maksymalna 

częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 5 dla Zadania nr 1 i 2 oraz 4 dla Zadania nr 3. 

Większa częstotliwość dostaw niż 5 dla Zadania nr 1 i nr 2 oraz większa niż 4 dla Zadania nr 3 

w tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy.  

Zamawiający dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 1.5 (dla Zadania nr 1) 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 ,,1.5. W ramach każdego tygodnia w trakcie realizacji umowy Wykonawca 

zapewnia przyjęcie średnio około 4 transportów o pojemności 16 m3 każdy. 

Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się 

okresów suszy. W przypadku występowania intensywnych opadów deszczu 

maksymalna częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 5. Większa 

częstotliwość niż 5 dostaw w tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy.’’ 

 

2. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 2.5 (dla Zadania nr 2) 

otrzymuje następujące brzmienie: 

,,2.5. W ramach każdego tygodnia w trakcie realizacji umowy Wykonawca 

zapewnia przyjęcie średnio około 4 transportów o pojemności 16 m3 każdy. 

Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się 

okresów suszy. W przypadku występowania intensywnych opadów deszczu 

maksymalna częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 5. Większa 

częstotliwość niż 5 dostaw w tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy.’’ 

 

3. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 3.5 (dla Zadania nr 3) 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„3.5. W ramach każdego tygodnia w trakcie realizacji umowy Wykonawca 

zapewnia przyjęcie średnio około 3 transportów o pojemności około 16 m3 

każdy.  Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w 

przypadku występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających 

się okresów suszy. W przypadku występowania intensywnych opadów 

deszczu maksymalna częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 4. Większa 
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częstotliwość niż 4 dostawy w tygodniu będzie wymagała zgody 

Wykonawcy.’’ 

 

4. We wzorze umowy dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 - III części SIWZ §3 ust. 3 otrzymują 

następujące brzmienia: 

,,3. Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów 

suszy. W przypadku występowania intensywnych opadów deszczu maksymalna 

częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 5. Większa częstotliwość niż 5 dostaw w 

tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy.’’ 

 

5.  We wzorze umowy dla Zadania nr 3 - III części SIWZ §3 ust. 3 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

,,3. Dopuszcza się odstępstwa w ilości tygodniowych transportów w przypadku 

występowania intensywnych opadów deszczu lub przedłużających się okresów 

suszy. W przypadku występowania intensywnych opadów deszczu maksymalna 

częstotliwość dostaw w tygodniu wynosi 4. Większa częstotliwość niż 4 dostaw  

w tygodniu będzie wymagała zgody Wykonawcy.’’ 

 

6. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ punkt 19 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

„19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.  

 

19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym 

terminie:  

 

do dnia 29 listopada 2018 roku do godz. 11.00 

 

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu na „Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków 

przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” i w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”” 

Nie otwierać przed dniem: 29 listopada 2018 r. godz. 11.05 
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19.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy oraz wskazać numer Zadania, na które składana jest oferta.’’ 

 

7. Punkt 20.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

„20.1.   Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  

 

w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 11.05 .” 

 

 Pozostałe zapisy przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

pozostają bez zmian.  

 

 
Z poważaniem 

 
Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 
Daniel Tylak 


