
         Kostrzyn, dnia  31.03.2016 r. 

Znak sprawy: ZP.3.1.2016/PN 

Dot. przetargu nieograniczonego na odbiór, transport oraz odzysk ustabilizowanych osadów 
ściekowych wytworzonych przez Oczyszczalnie Ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o kodzie 19 08 
05 w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz.2164  ) zwanej dalej  Pzp., udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone zapytania ( z dnia  
30.03.2016 dotyczące zapisów w SIWZ. 

PYTANIE 

Pytanie nr 1 : W części I pkt. 3, ppkt. 12 jest że, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach 
(Dz.U.2013 r., poz.21), i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. 
Nr 25, poz.150) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 05.04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. nr 86 poz.476,.), 

I Pkt 13 Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego 
zadeklarowania sposobu odzysku osadu. 

Czy przewiduje się odzysk R10 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U.2013 r., 
poz.21) art. 96, ust. 1 pkt. 1-3. 

Pytanie nr 2 : W SIWZ nie jest wskazana ilość partii odbieranych osadów, czy jest to odbiór dzienny 
czy sukcesywny partiami i po ile ton. 

Czy wytwórca posiada magazyn osadów, jeżeli tak to w jakim czasie gromadzi się partie osadów do 
wywozu i w jakiej wielkości. 

Pytanie nr 3 : Jeżeli Wytwórca dopuszcza odzysk R10 i zgodnie z art. 96 ust. 11 wykonawca, który 
jest władającym powierzchnią gruntu jest zwolniony z obowiązku posiadania decyzji. 

Jakie dokumenty musi przedstawić oferent by jego oferta nie była odrzucona. 

 

ODPOWIEDŹ 

Ad 1. Ze względu na właściwości osadu ściekowego zamawiający nie dopuszcza rolniczego 
wykorzystania osadu bez wstępnego odzysku metodą R3 stosowania osadu.   

Ad 2. Osad gromadzony jest na poletku odkładczym. Odbiór osadu następuje partiami od 500 do 1000 
Mg, 2 do 4 razy rocznie, w zależności od potrzeb. 

Ad 3.  Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych metodą R10. 

PYTANIE: 

1.Czy Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania ustabilizowanych osadów ściekowych w 
sposobie wykorzystania określonym w art.96 ust pkt 1-3 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 
(Dz.U. z 2013 roku poz.21) ? 

ODPOWIEDŹ 



Ad.1 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający oczekuje na 

zagospodarowanie osadów metodą odzysku, nie dopuszcza zastosowania rolniczego. 

 

Udzielone powyżej odpowiedzi należy traktować jako obowiązujące. 

 

Do wiadomości: 

1.Wykonawca- autor zapytania.  

2.Strona internetowa BIP. 

3.a/a 

 

 


