
   

 

 

Siedliska, dnia 12.01.2021 r. 

 

Numer sprawy: ZP-PGO/16/2020                                                  

Wykonawcy w postępowaniu 

 

Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacje 

systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni  na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” 

Sp. z .o.o. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
1. „Proszę o przesłanie informacji dotyczącej zapylonego powietrza - skład chemiczny, informacja o 

wybuchowości ,ziarnistość pyłu, stężenie ilość w mg/m3. informacja o przekroczeniu NDS”. 
 
Odpowiedź:  

• Skład chemiczny: brak informacji. 

• Informacja o wybuchowości: brak informacji. 

• Ziarnistość pyłu: brak informacji. 

• Stężenie pyłu niesklasyfikowanego ilość w mg/m3 : przekroczeń brak. 

• Nadawa (hala przyjęć odpadów): wdychalna 3,03 mg/m3, NDS 0,3. 

• Kabina wstępna : wdychalna 1,98 mg/m3, NDS 0,2. 
 
2. „Wentylacja - modernizacja o jakich parametrach jest woda grzewcza dokumentacja istniejącej 

wentylacji”. 
 
Odpowiedź: 
Czynnikiem grzewczym według dokumentacji istniejącej wentylacji jest woda o parametrach 80/60oC 
(podana informacja znajduję się również w SIWZ). 
 
3. „W nawiązaniu do wizji lokalnej zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie dokumentacji 

projektowej mailem”. 
 
Odpowiedź: 
Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego, albowiem o takim projekcie nie było nigdzie mowy 
 
4. „Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczącej odpylania tak aby dobrać właściwe rozwiązania”. 
 
Odpowiedź: 
W SIWZ zawarte są informacje jakiego obszaru dotyczy odpylanie. Wykonawstwo dotyczy obszarów: 
hali nadawy, kabiny sortowniczej wstępnej oraz wymiany wentylatora. 
 
5. „Proszę o informację czy rozbudowa ciepła technologicznego do elementów nawiewnych tez jest 

po stronie wykonawcy i czy źródle ciepła jest wystarczający zapas energii na ten cel”. 
 
Odpowiedź: 
Tak, rozbudowa ciepła technologicznego do elementów nawiewnych jest po stronie Wykonawcy. 
Tak, mamy wystarczający zapas energii na dostarczenie ciepła do elementów nawiewnych 
określonych w SIWZ. 

 

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


