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L.dz. PWKC/ 508 /2020

Pionki, dn. 29 październik 2020 r.

nr referencyjny PWKC/33/ZP/2020

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty
budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, pn. „Sukcesywny odbiór,
transport i zagospodarowanie osadów ściekowych niewapnowanych pochodzących z mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99, 26-670 Pionki.”
Zamawiający w wyniku otrzymanych pytań, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
Treść pytania z dn. 29.10.2020 r. wraz z odpowiedzią:
Pytanie Nr 1
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na sukcesywny odbiór, transport i
zagospodarowanie osadów ściekowych wapnowanych i niewapnowanych, prosimy o informację
dotyczącą wysięgu ładowarki oraz o przesłanie aktualnych badań odpadów.
Odpowiedź:
1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ załadunek osadu będzie wykonywany ładowarką JCB 4CX,
która wg danych technicznych producenta ma wysokość załadunku 3,21 m. Ładowarka JCB 4CX
załadowywała, jak do tej pory, wszystkie naczepy do transportu osadu (23-26 Mg).
2. W załączeniu aktualne wyniki badań osadu ustabilizowanego 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków
PWKC. Badanie osadu niewapnowanego jest z marca 2020 r., gdyż od kwietnia wytwarzamy tylko
osad wapnowany. Odwodniony osad jest składowany w zadaszonej hali osadu.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
(-) Robert Pyryt
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