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Wyjaśnienia do SIWZ 

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  pn.  "Odbiór  i
zagospodarowania  komponentów  do  produkcji  paliwa
altenatywnego (RDF) z ZGO S.A."
 

Zamawiający   w   odpowiedzi   na   pytania   dotyczące   treści   Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia  w  ramach  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Odbiór  i
zagospodarowanie  komponentów  do  produkcji  paliwa  alternatywnego  (RDF)”  Nr  ref.
6/ZP/ZGO/2013 udziela wyjaśnień:
 
1.Czy odpady poddawane są separacji magnetycznej?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, odpady poddawane są separacji magnetycznej.
 
2.Czy odpady poddawane są separacji pneumatycznej?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, odpady poddawane są separacji pneumatycznej oraz
ręcznej.
 
3.Jakie urządzenia są wykorzystywane w procesie obróbki odpadów?
Odpowiedź  Zamawiającego:  W  procesie  obróbki  odpadów  wykorzystywane  są
następujące urządzenia: rozrywarka, kabina wstępna ręcznie, sito obrotowe, separatory
optopneumatyczne  7  szt.,  separator  balistyczny,  separatory  stali  Fe  2  szt.,  separator
aluminium, kabina doczyszczająca ręcznie, prasa.
 
4.Jaki  jest  maksymalny  poziom  wtrąceń  (metal,  szkło,  itp.)  przewidziany  przez
Zamawiającego w odpadach oznaczonych kodem 19 12 12?
Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  nie  przeprowadzał  szczegółowych  badań
poziomu  wtrąceń  metalu  i  szkła.  Należy  podkreślić,  że  zgodnie  z  procesem
technologicznym, zanim odpady zostaną skierowane do separatora optopneumatycznego
wydzielającego  frakcję  energetyczną  do  produkcji  paliwa  RDF,  przechodzą  przez
separatory wydzielające ze strumienia odpadów zarówno metale żelazne jak i nieżelazne.
Szkło  wybierane  jest  w kabinie  wstępnej  segregacji.  Zapewnia  to,  że  niewielka  ilość
przechodzi na linię technologiczną. 
 
5.Od czego uzależnione jest przygotowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 10 
w stanie luźnym?
Odpowiedź  Zamawiającego:Zamawiający   przewiduje   przygotowanie   odpadów
oznaczonych  kodem  19  12  10  w  stanie  luźnym,  w  sytuacjach  uzasadnionych
technologicznie (np. awaryjnych). 
 
6.Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, miejsca magazynowania odpadów są zadaszone.
 
7.Jaką Zamawiający przewiduje dzienną ilość odpadów o kodzie 19 12 12 do odbioru?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje odbioru odpadów o kodzie
19 12 12. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający w tym postępowaniu określa odbiór
odpadów stanowiących komponent do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12
10.  Odbiór dziennej ilości odpadów o kodzie 19 12 10 wyniesie ok. 25 Mg.
 
8.Czy  Zamawiający  dopuszcza  odbiór  odpadów  naczepami  typu  ruchoma  podłoga
„walking floor”?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów naczepami
typu ruchoma podłoga „walking floor”
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