OŚ-IP/5721/2021

Częstochowa, 29.10.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: Odbiór,
załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA”
S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie w 2022 r. poprzez odzysk lub
unieszkodliwianie w postaci: Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08
01), Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02),
Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2 800 Mg
(kod odpadu 19 08 05) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania, o którym mowa w
art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach, Zadanie 4: granulatu w postaci
wysuszonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o zawartości suchej
masy minimum 85% (kod odpadu 19 08 05) lub granulatu w postaci odpadu palnego
(kod odpadu 19 02 10) w ilości do 3 600 Mg z wyłączeniem możliwości
zagospodarowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach.

Numer ogłoszenia: 2021/S 198-516815
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że
Wykonawca zwrócił się z pytaniem do ww. postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.
Pytanie 1:
czy w związku z ogłoszonym przetargiem na odbiór osadów możemy prosić o
ostatnie badania przedmiotowych osadów???
Odpowiedź 1:
Zamawiający na swojej stronie internetowej www.wartasa.eu/przetargi,biezace
w zakładce Przetargi zamieści badania osadów związanych z ww. zadaniem.
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