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Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na  

„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie  

19 12 12 w postaci zbelowanej oraz luzem”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1: 

1) pkt. 7.2.1) a) SIWZ – Wykonawca wnosi o zmianę punktu poprzez zastąpienie jego 

treści następującym brzmieniem:  wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) 

Odpowiedź: 

Zapis pkt 7.2.1) a) pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 2: 

Ponadto, w zakresie  zapisów projektu umowy: 

1) § 1 – powołana definicja odpadu o kodzie 19 12 10, nie ma związku z dalszą treścią 

umowy ani też z przedmiotem zamówienia. Wykonawca mniema, iż jest to pomyłka i 

prosi o zastąpienie kodu 19 12 10 kodem 19 12 12. 

Odpowiedź: 

Zapis par. 1 projektu umowy zostanie zmieniony i będzie dotyczył odpadu o kodzie: 19 

12 12. 

 

Pytanie 3: 

2) § 4 pkt 4, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w/w zapisów poprzez wskazanie 

maksymalnej dziennej lub tygodniowej ilości odpadów do odbioru i przetworzenia. 

Bowiem Wykonawca, powołując się na dotychczasowe doświadczenie w realizacji 

podobnych usług wie, że umowa przewidziana na okres 12 miesięcy może być 

zrealizowana w dużo krótszym okresie tj. np. 5 miesięcy. Planowanie transportów i 

logistyka z tym związana, jak również planowanie ilości odpadów przyjmowanych na 

instalację wymaga precyzyjnych informacji w zakresie ilości odpadów przewidzianych do 

odbioru i przetworzenia. Informacje te pozostają w korelacji z zapisami § 11 umowy, 

bowiem Wykonawca przed złożeniem oferty musi wiedzieć, czy będzie narażony na 

nałożenie kary umownej przez Zamawiającego poprzez błędne oszacowanie swoich 

możliwości transportowych oraz w zakresie mocy przerobowych instalacji. 

Odpowiedź: 

Maksymalna ilość transportów do odbioru dziennie – do 8 szt., co odpowiada 

maksymalnemu dziennemu tonażowi odpadów do odbioru -  do ok 192 Mg. 



W związku z powyższym Zamawiający dodaje powyższy zapis do pkt 5.1.4. oraz 5.1.8 

SIWZ. 

Ponadto, zmienia się zapis par. 4 ust. 4 projektu umowy dodając powyższy zapis. 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedź należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 


