
Czarnówko, dnia 18.01.2016 r.  

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. przetargu nieograniczonego na : 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

Rozbudowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów (rozbudowa istniejącej 

kompostowni) 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania. 

 

 

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 

 

 

Treść 1 zapytania Wykonawcy: 

Prosimy o określenie zakładanej wydajności projektowanej instalacji do stabilizacji tlenowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie  

Zakładana przepustowość 15.000 ton na rok 

 

 

Treść 2 zapytania Wykonawcy: 

Prosimy o podanie jakie odpady Zamawiający przewiduje kompostować w projektowanej 

instalacji wraz zakładana gęstością tych odpadów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie  

Odpady o kodzie 191212 z sortowni i osady z oczyszczalni ścieków 

 

 

Treść 3 zapytania Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dysponuje mapą zasadniczą lub jakąkolwiek mapa archiwalną, dodatkowo 

obejmującą teren inwestycji oraz przyległy (Zakładu) ? Jest to niezbędne w celu określenia 

zakresu inwestycji dla sieci i instalacji. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie tych materiałów 

jako załączników do SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie  

Mapa zostanie dołączona do dokumentacji przetargowej poprzez zmianę nr 1 do SIWZ. 
 

 

Treść 4 zapytania Wykonawcy: 

Jaką instalacją dysponuje aktualnie Zamawiający? Prosimy o podanie parametrów 

charakterystycznych (wydajność, wielkość) oraz technologii. 

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie  

Zakład posiada mechaniczno-biologiczną instalację do przetwarzania odpadów o wydajności 

sortownia – 43.000 Mg/rok, kompostownia 30.000 Mg/rok.  Stabilizacja odpadów odbywa się 

tlenowo. Napowietrzania odbywa się za pomocą wentylatorów i przerzucania pryzm. 

Instalacje budował Compost system. 

 

 



Treść 5 zapytania Wykonawcy  

Czy projektowana instalacja ma być odrębnym obiektem w stosunku do posiadanej 

kompostowni, czy tez ma stanowić jej przedłużenie/rozbudowę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie  

Instalacja ma zachować układ i wygląd istniejącej kompostowni ale jest obiektem nowym. 

 

 

Treść 6 zapytania Wykonawcy  

Czy Teren projektowanej kompostowni jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego? Jeżeli tak prosimy o dołączenie do SIWZ wypisu i wyrysu z MPZP, lub 

oświadczenie o zgodności realizacji inwestycji z zapisu planu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie  

Nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Treść 7 zapytania Wykonawcy  

Jakie wymagania stawia Zamawiający w zakresie biofiltra? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie  

Biofiltr powinien oczyszczać powietrze z procesu kompostowania z 6 wybudowanych 

bioreaktorów, tak aby powietrze podprocesowe spełniało obowiązujące normy z zakresu 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczać uciążliwości odorowe. 

 

 

Treść 8 zapytania Wykonawcy  

Czy biofiltr ma być poziomy, pionowy lub do wyboru przez projektanta ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie  

Planowane wymiary biofiltru szerokość około 5-6 metrów, długość użytkowa około 17-20 

metrów, wysokość procesowa około 2-3 metry, wysokość złoża w bioflitrze około 1,5-2,5 

metra. 

 

 

 

Treść 9 zapytania Wykonawcy  

Czy Zamawiający wymaga aby biofiltr był zaprojektowany na docelowa wydajność 

kompostowni, czy dopuszcza etapowe wyposażenie instalacji w biofiltry np. dla etapu I + II 

oraz dodatkowego biofiltru na III etap. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 9 pytanie  

Zamawiający wymaga aby biofiltr był zaprojektowany na docelową wydajność w I etapie. 

 

 

Treść 10 zapytania Wykonawcy  

Czy Zamawiający wymaga aby wentylatory były zaprojektowane na docelową wydajność 

kompostowni, czy dopuszcza ew. późniejszą wymianę w razie rozbudowy o kolejne etapy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 10 pytanie  



Tak ma być docelowa wydajność wentylatorów. 

 

 

Treść 11 zapytania Wykonawcy  

Czy w przypadku przedłużających się uzgodnień z właściwymi organami, Zamawiający 

wydłuży termin realizacji zakresu zamówienie? Nadmieniamy, iż termin uzgodnień sa 

terminami niezależnymi od Wykonawcy, a w zakresie zamówienia są opracowane dla których 

uzgodnienia trwają nawet rok (np. uzyskanie decyzji środowiskowej). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 11 pytanie  

W Dziale XVIII SIWZ ust. 2 pkt. 2.2. ppkt. 2.2.2. a. określono możliwość zmiany terminu 

umowny ze względu na przedłużające się procedury administracyjne. Zapisy pozostają w 

mocy. 

 

 

Treść 12 zapytania Wykonawcy  

Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek opracowanie związane z przedmiotową inwestycja 

(koncepcja, raport o odziaływaniu, etc.|) mogące dookreślić opis przedmiotu zamówienie w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący ? Prosimy o dołączenie posiadanych opracowań w 

postaci załączników do SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 12 pytanie  

Nie posiada. 

 

 

Treść 13 zapytania Wykonawcy  

Prosimy o dołączenie do SIWZ posiadanych dokumentacji geologicznych (np. dla obiektów  

sąsiadujących z terenem inwestycji (kwatera składowania, istniejąca kompostowni etc.) lub 

jeżeli są, wykonanych na potrzeby planowanej instalacji, w celu umożliwienia określenia 

przez oferentów zakresu dokumentacji geologicznej (który to zakres zależny jest od 

warunków gruntowo-wodnych). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 13 pytanie  

Dokumentacja geologiczna zostanie dołączona do dokumentacji przetargowej poprzez zmianę 

nr 1 do SIWZ. 

 

 

Treść 14 zapytania Wykonawcy  

Czy Zamawiający przewiduje włączenie do sieci poza terenem do którego posiada tytuł 

prawny, czy tez przewiduje wpięcie do sieci/instalacji będących jego własnością? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 14 pytanie  

Wpięcia do sieci / instalacji będących własnością Zamawiającego. 

 

 

Treść 15 zapytania Wykonawcy  

Czy w przypadku wpięć do sieci/instalacji będących własnością inwestora, Zamawiający 

przekaże warunki technologiczne przyłączenia i zapewnienia dostawy mediów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 15 pytanie  



Zamawiający przekaże warunki techniczne przyłączenia i zapewnienia dostawy mediów. 

 

 

Treść 16 zapytania Wykonawcy  

Czy plac dojrzewania kompostu ma zostać zaprojektowany jako docelowy dla III etapów, czy 

również będzie etapowany? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 16 pytanie  

Tak, ma być zaprojektowany jako docelowy. 

 

 

Treść 17 zapytania Wykonawcy  

Czy Zamawiający pokrywa koszty administracyjne oraz wynikające z decyzji 

administracyjnych (wycinka drzew, decyzja wyłączenia z produkcji rolnej gruntów etc.). 

Biorąc pod uwagę iż zamówienie jest poniżej kwot określonych w przepisach na podst. Art. 

11 ust.8 PZP, koszty związane z ww decyzjami mogą przekroczyć kwoty określone we 

wspomnianych przepisach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 17 pytanie  

Zamawiający nie pokrywa kosztów uzyskania decyzji administracyjnych. Zamawiający 

pokrywa koszty wynikające z decyzji administracyjnych.  

 

Treść 18 zapytania Wykonawcy  

W celu umożliwienia złożenia ofert na równoważny zakres prosimy o informacje ile 

nadzorów autorskich Wykonawca ma przyjąć do wyceny (lub jaka ich częstotliwość). 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 18 pytanie  

Do wyceny proszę przyjąć koszt 20 nadzorów inwestorskich w siedzibie Zamawiającego „na 

budowie”. 

 

 

Treść 19 zapytania Wykonawcy  

Czy instalacja do stabilizacji tlenowej ma zostać zaprojektowana tak, aby umożliwiała 

również prowadzenie procesu biosuszenia ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 19 pytanie  

Na tym etapie nie braliśmy tego pod uwagę ale jest to możliwe. 

 

 

Treść 20 zapytania Wykonawcy: 

Czy dla danego terenu inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego? Jeśli nie, to w czyim zakresie jest uzyskanie Decyzji o lokalizacji celu 

publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Zamawiającego czy Wykonawcy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 20 pytanie  

Nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Uzyskanie wszelkich decyzji, 

uzgodnień i dokumentacji po stronie wykonawcy. 

 

 

Treść 21 zapytania Wykonawcy: 



Jakie są parametry (wymiary) projektowanych bioreaktorów, wentylatorowi, biofiltra, placu 

dojrzewania? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 21 pytanie  

Projektowanie po stronie Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym. Obszar jaki 

przewidziany pod inwestycję podany jest w SIWZ. Projektowany obiekt nie powinien 

odbiegać od istniejącej kompostowni. 

 

 

Treść 22 zapytania Wykonawcy: 

Z jakiego materiału konstrukcyjnego maja być zaprojektowane ściany i dach bioreaktorów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 22 pytanie  

Ściany z betonu zbrojonego, dach z plandeki z materiałów kwasoodpornych. 

 

Treść 23 zapytania Wykonawcy: 

Z jakiego materiału konstrukcyjnego maja być zaprojektowane ściany i dach wentylatorni? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 23 pytanie  

Wentylatornia  z konstrukcji stalowej. 

 

 

Treść 24 zapytania Wykonawcy: 

Z jakiego materiału konstrukcyjnego maja być zaprojektowane ściany Biofiltra? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 24 pytanie  

Ściany biofiltra mają być zaprojektowane z betonu zbrojonego. 

 

 

Treść 25 zapytania Wykonawcy: 

Gdzie jest punkt przyłączenia projektowanych obiektów do sieci elektroenergetycznej i czy 

Zamawiający dysponuje niezbędna rezerwa mocy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 25 pytanie  

Stacja transformatorowa przy sortowni odpadów. Zakład nie posiada rezerw mocy. 

 

 

Treść 26 zapytania Wykonawcy: 

Gdzie jest punt przyłączenia projektowanych obiektów do sieci wodociągowej zasilającej 

instalację do zraszania pryzmy w bioreaktorach oraz pryzm na placu dojrzewania kompostu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 26 pytanie  

Punkt przyłączenia projektowanego obiektu do sieci wodociągowej znajduje się przy 

istniejącej kompostowni. 

 

 

Treść 27 zapytania Wykonawcy: 

Gdzie maja być odprowadzane ścieki technologiczne (odcieki z bioreaktorów i placu 

dojrzewania). Czy Zamawiający posiada Warunki Techniczne Przyłączenia do kanalizacji 

sanitarnej lub zapewnienie odbioru tych ścieków? 



 

Odpowiedź Zamawiającego na 27 pytanie  

Ścieki odprowadzone będą kanalizacją do zbiornika odcieków znajdującego się na terenie 

zakładu. 

 

 

 

 

Treść 28 zapytania Wykonawcy: 

Gdzie mają być odprowadzane ścieki deszczowe z projektowanych obiektów ? Czy 

Zamawiający posiada Warunki Techniczne przyłączania do kanalizacji deszczowej lub 

zapewnienie odbioru tych ścieków. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 28 pytanie  

Ścieki odprowadzone będą kanalizacją do zbiornika odcieków znajdującego się na terenie 

zakładu. 

 

 

Treść 29 zapytania Wykonawcy: 

W związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia czy Zamawiający udostępni następujące dokumenty: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejących obiektów i instalacji 

wraz z całością dokumentacji (karta informacyjna przedsięwzięcia lub/i raport 

odziaływania na środowisko wraz z załącznikami) na podstawie której decyzja ta 

została wydana; 

 Niezbędną archiwalna dokumentację projektową istniejących obiektów i instalacji; 

 Obowiązujące dla Zakładu lub funkcjonujących w nim instalacji zezwoleń na 

zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, zezwolenia na emisję substancji do 

powietrza, pozwolenia wodnoprawne, decyzję o pozwoleniu zintegrowanym (wraz z 

wnioskiem), itp. 

 Kopię map ewidencyjnych wraz z ich wypisem z rejestru gruntów dla działek objętych 

przedsięwzięciem i działek z nimi sąsiadujących. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 29 pytanie  

Zamawiający udostępni wyżej wymieniona dokumentację. 

 

 

Treść 30 zapytania Wykonawcy: 

Czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu SIWZ w zakresie obowiązku wskazania przez 

Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacji o dostawach lub 

usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: co najmniej 1 dokumentacja 

projektowa nie rozbudowy, a budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów, dla której 

uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na 30 pytanie  

Zamawiający uzna warunek posiadania doświadczenia za spełniony, ponieważ budowa jest 

pojęciem szerszym niż rozbudowa. 

 

Prezes Zarządu 

Anna Rudnicka 


