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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: „Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” Kontrakt 13
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące ww. zamówienia,
wyjaśniam:
Wyjaśnienie do SIWZ
W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam pytania odnośnie rozrywarki worków:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga dostawy rozrywarki worków z systemem zapobiegającym owijaniu się
worków i długich elementów na bębnie, polegającym na chowaniu się zębów do wewnątrz bębna
rozrywającego po rozerwaniu i opróżnieniu worków?
Uzasadnienie: System zapobiegający owijaniu się worków i folii na bębnie, polegający na
chowaniu się zębów po rozerwaniu i opróżnieniu worków jest niezbędny w urządzeniu do
rozrywania i opróżniania worków z surowcami wtórnymi. Materiał ten często zawiera dużo
elementów długich, tj. folie, tekstylia, taśmy itp. które owijając się na bębnie rozrywającym znacznie
obniżają wydajność urządzenia i całej linii. Ponadto zjawisko owijania powoduje konieczność
częstego oczyszczania jednostki rozrywającej z owiniętych elementów, co powoduje powstawanie
czasów przestojowych i wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z konserwacją urządzenia.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga dostawy rozrywarki worków automatycznym rewersem bębna
rozrywającego w przypadku blokady elementem zakłóceniowym ?
Uzasadnienie: System automatycznego rewersu bębna rozrywającego stanowi zabezpieczenie
jednostki rozrywającej przed zniszczeniem elementami zakłóceniowymi tj. płyty stalowe, ramy
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rowerów itp. Zapobiega on znacznym kosztom związanym z remontem jednostki roboczej
uszkodzonej tego typu materiałami.
Odpowiedź na pytania 1 i 2:
Minimalne wymagania dotyczące rozrywarki worków zostały określone w OPZ Część III SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, będących produktami tożsamymi
w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego.
Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
(parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.

ZATWIERDZAM:
PREZES ZARZĄDU
Robert Stachowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Łodej

Dnia: 20.01.2015 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W RZĘDOWIE
Rzędów 40, 28–142 Tuczępy
tel..: ( 0-41)242-91-33
tel./fax: (0-15)864-22-51
NIP 655-19-30-910
e-mail: zgok@op.pl
zgok.jrp@wp.pl
REGON 260229356
KRS nr 0000309871 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego , Kapitał zakładowy wynosi 9 524 000 zł.

