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Orli Staw, 17 grudnia 2010 roku 

UA.TK. 341 – I – 18 – 2/10 

 

 

 

 

 

„Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków 
przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na 
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli 

Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i 
unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku 

bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów 
Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz – Zadanie nr 2”  

 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” z siedzibą w Kaliszu udziela następujących wyjaśnień. 

Pytanie nr 1. 

Obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia w związku 

z czym proszę o określenie kodu odpadów przewidzianych do transportu (odbioru) i utylizacji 

dla zadania nr 1 i 2 wraz z analizą chemiczną. Informacje te niezbędne są to właściwego 

określenia ceny, sposobu i miejsca utylizacji odpadów. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania nie jest usługa odbioru odpadów ale 

usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych dla zadania nr 1 i 

ścieków deszczowych dla zadania nr 2. 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań dla ścieków przemysłowych zebranych  

w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zestawienie opracowano na podstawie Sprawozdania  

z badań nr SB/05652/02/2010 z dnia 2010-02-23 wykonanych przez SGS Eko - Projekt sp.  

z o.o. Zawartość zanieczyszczeń w ściekach może ulegać okresowym zmianom.  

Zamawiający nie może zapewnić stałego składu fizyko-chemicznego ścieków. 
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L.p. Parametr Jednostka Wynik 

badań 

Niepewność 

pomiarowa* 

1 Odczyn (pH) - 7,8 ± 0,30 

2 Przewodność elektryczna właściwa 

(PEW) 

µS/cm 21195 ± 10 % 

3 Ołów mg/dm3 0,17 ± 20 % 

4 Kadm mg/dm3 0,040 ± 20 % 

5 Miedź mg/dm3 0,05 ± 20 % 

6 Cynk mg/dm3 0,15 ± 20 % 

7 Chrom (VI) mg/dm3 <0,010 ± 10 % 

8 Rtęć mg/dm3 <0,0005 ± 30 % 

9 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/dm3 975 ± 10 % 

10 Suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych ( 

WWA) 

µg/ dm3 <0,06 ± 25 % 

* Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. 

Pytanie nr 2. 

Na jakiej podstawie Zamawiający ograniczył podmioty mogące się ubiegać o realizację 

zadania (co stanowi naszym zdaniem poważne naruszenie ustawy o zamówieniach 

publicznych)do tych, które posiadają decyzje na transport odpadów ciekłych? 

a) Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i 

przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych wydane 

przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia – dotyczy zadania nr 1, 

b)  Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i 

przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych wydane 

przez Prezydenta Miasta Sieradza – dotyczy zadania nr 2; 

Według naszej wiedzy decyzje powyższe umożliwiają jedynie transport odpadów ciekłych z 

zbiorników bezodpływowych czyli szamba o kodzie 200304 

Natomiast według przedstawionej charakterystyki odpadów zwłaszcza dla Zadania nr1, 

odpady prawdopodobnie należy zakwalifikować do grupy niebezpiecznych, na transport 

których jak i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi wymagana jest zupełnie inna 

decyzja(Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Odpadach Art.28 Pkt1-3: 
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zezwolenie na transport odpadów w tym niebezpiecznych wydawane przez Starostę 

właściwego dla zarejestrowanej siedziby firmy) 

Dlaczego Zamawiający nie wymaga od Oferenta potwierdzenia miejsca utylizacji odpadów 

(umowy na utylizację) Czyżby nie interesowało Go co stanie się z odpadami oraz na jakich 

dokumentach będzie prowadzona ewidencja odebranych i zutylizowanych odpadów? Według 

nas powinna być to karta przekazania odpadów. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania nie jest usługa odbioru odpadów ale 

usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych dla zadania nr 1 i 

ścieków deszczowych dla zadania nr 2. 

Ścieki mogą być wywożone jedynie do oczyszczalni ścieków wskazanej w aktualnym 

zezwoleniu odpowiednio Wójta Gminy Ceków Kolonia i Prezydenta Miasta Sieradza, w 

zależności od Zadania.. Wykonawca zamierzający świadczyć przedmiotowe usługi winien 

posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane 

odpowiednio przez Wójta Gminy Ceków Kolonia i Prezydenta Miasta Sieradza. Warunki 

uzyskania ww. zezwolenia określone są w szczególności w ustawie z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008  

ze zm.). 

Pytanie nr 3. 

Kto zgodnie z przepisami Ustawy o Odpadach będzie wytwórcą odpadów? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Pytanie nie dotyczy ww. postępowania. 

Pytanie nr 4 

Czy na instalacjach (zbiornikach) zamontowane są urządzenia podczyszczające (separator 

ropopochodnych dla zad.2, itp.?) 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Ścieki przemysłowe z zadania nr 1nie są podczyszczane 

Ścieki deszczowe z zadania nr 2 – przechodzą przez separator koalescencyjny. 

 
  

Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
(-) 

Daniel Tylak 


