Częstochowa, 12.04.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) 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 2021 r. poprzez odzysk lub
unieszkodliwianie w postaci: ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych w ilości do 2 400 Mg (kod odpadu 19 08 05) z wyłączeniem
możliwości zagospodarowania zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach.
Numer ogłoszenia: Dz.U. 2021/S 055-137582
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że
w dniu 18 marca 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [dalej ustawa Pzp] Wykonawca
zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dzień dobry, zwracamy się z zapytaniem czy możliwe będzie powierzenie
Podwykonawcy zagospodarowania osadów częściowych w procesie odzysku R3, na
które posiada stosowną decyzję????nadmieniamy, że posiadamy wpis do BDO
w zakresie transportu osadów oraz możliwość w chwili obecnej ich zagospodarowania
rolniczego w R10,posiadamy też stosowne, wymagane referencje, chcielibyśmy być
Wykonawcą!!
Odpowiedź 1:
Osad można poddać procesowi odzysku R3.
Proces R 10 to obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa
czyli zagospodarowanie zgodnie artykułem 96 ustawy, który Zamawiający wyklucza.

Pytanie 2:
Mamy decyzję na zagospodarowanie osadów w procesie R3 ważną tylko do końca br.,
czy możemy wziąć udział w przetargu???
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Odpowiedź 2:
Zgodnie z SWZ dział VI - Termin wykonania zamówienia określonego w dziale III pkt
1 ustala się od dnia podpisania umowy na 32 tygodnie lub do wyczerpania limitu ilości
odpadu w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Pytanie 3:
Dotyczy postępowania nr ref.: 7/ŚT/2021 na 'Odbiór, załadunek, transport
i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej
172/188 w Częstochowie w 2021 r. poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2 400 Mg (kod odpadu
19 08 05) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania zgodnie z art. 96 ustawy
o odpadach.'
1. Czy są dostępne wyniki badań osadu?
2. Jakie jest uwodnienie osadu?
Odpowiedź 3:
Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.wartasa.eu/przetargi,biezace
informację dotyczącą wyników badań osadu i uwodnienia osadu.

Pytanie 4:
Czy odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga, wanna lub cysterna?
Odpowiedź 4:
Osad odbierany powinien być naczepami typu wanna. Osad nie nadaje się do
odbierania przez naczepy typu ruchoma podłoga czy firanka.

Pytanie 5:
Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów oraz
szacunkowej średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu ruchoma
podłoga luba firanka.
Odpowiedź 5:
Dla wywrotki 45m3 szacunkowa średnia waga ładunków wynosi ok 25 ton.

Pytanie 6:
Proszę o określenie minimalnej wagi odpadów, jaka zostanie przekazana
odbierającemu w okresie obowiązywania zamówienia.
Odpowiedź 6:
Zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz modyfikacją SWZ – minimalne ilości
odpadów jakie Zamawiający zamierza przekazać wynoszą 100 Mg.
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Pytanie 7:
Czy zlecaliście Państwa badanie odpadu? Jeśli tak to proszę o udostępnienie takich
badań
Odpowiedź 7:
Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.wartasa.eu/przetargi,biezace
informację dotyczącą wyników badań osadu i uwodnienia osadu.

Pytanie 8:
Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów.
Odpowiedź 8:
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.wartasa.eu/przetargi,biezace
zdjęcia odpadów.

Pytanie 9:
Proszę o informację na temat średniego
zapotrzebowania na odbiory (ile transportów)?

przewidywanego

tygodniowego

Odpowiedź 9:
Zamawiający nie podaje średniej ilości przewidywanego tygodniowego
zapotrzebowania na odbiory. Odpad powinien być odbierany sukcesywnie po
kontakcie telefonicznym.

Pytanie 10:
Proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej odpadów
będących przedmiotem przetargu
Odpowiedź 10:
Zgodnie z SWZ dział IV – istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej za
uprzednim zgłoszeniem.

Pytanie 11:
Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów
191212 wraz z oświadczeniem gwarantującym przekazanie ich dalej finalnie do
dalszego procesu odzysku?
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Odpowiedź 11:
Zgodnie z SWZ dział V – istnieje możliwość wykonania części zamówienia przez
podwykonawcę (podwykonawców). Zarówno wykonawca jak i podwykonawca
(podwykonawcy) powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dotyczące odpadu
19 08 05.

Pytanie 12:
Czy zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału w celu weryfikacji jakości
odpadu?
Odpowiedź 12:
Tak.

Pytanie 13:
Proszę o podanie składu/morfologii odpadu.
Odpowiedź 13:
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.wartasa.eu/przetargi,biezace
informację dotyczącą wyników badań osadu.

Pytanie 14:
Jaki proces odzysku lub unieszkodliwania odpadów będzie akceptowany przez
zamawiającego?
Odpowiedź 14:
Zgodnie z Przedmiotem zamówienia pkt 1: dopuszczone są wszystkie procesy
odzysku lub unieszkodliwiania z wyłączeniem możliwości zagospodarowania zgodnie
z art. 96 ustawy o odpadach.
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