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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

NUMER 2 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów 

o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej” 

ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 

2021/S 147-391650 w dniu 02.08.2021 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SWZ, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. udziela wyjaśnień: 

 

 

Zapytanie nr 1. 

Czy istnieje możliwość odbioru całości wolumenu w formie zbelowanej (kostka)? Jeśli nie to 

jaka ilość może zostać odebrana w formie zbelowanej? 

 

Wyjaśnienie nr 1.  

Nie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do odbioru odpadów będących 

przedmiotem postępowania zarówno w formie zbelowanej jak i luzem. Zamawiający 

przewiduje, że ok. 80% wolumenu będzie do odbioru w formie zbelowanej. 

 

 

Zapytanie nr 2. 

Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów oraz szacunkowej 

średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu ruchoma podłoga luba firanka. 

 

Wyjaśnienie nr 2.  

Minimalna gwarantowana waga załadunku wynosi ok. 17-18 Mg. Średnią wagę ładunków dla 

naczepy typu ruchoma podłoga i firanka Zamawiający szacuje na ok. 21-22 Mg.  

 

 

Zapytanie nr 3. 

Czy zlecaliście Państwa badania odpadu? 

 

Wyjaśnienie nr 3.  

Nie. 

 

 

Zapytanie nr 4. 

Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów 
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Wyjaśnienie nr 4.  

Zamawiający udostępnia aktualne zdjęcia odpadu w formie zbelowanej i luzem. 
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Zapytanie nr 5. 

Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na 

odbiory (ile transportów)? 

 

Wyjaśnienie nr 5.  

Zamawiający przewiduje średnio 2 odbiory tygodniowo. 

 

 

Zapytanie nr 6. 

Czy odpady podczas procesu przetwarzania na Państwa instalacji przechodzą przez separatory 

metali żelaznych i kolorowych? 

 

Wyjaśnienie nr 6.  

Odpady podczas procesu przetwarzania będą przechodzić przez separator metali żelaznych. 

 

 

Zapytanie nr 7. 

Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów 191212 wraz 

z oświadczeniem gwarantującym przekazanie ich dalej finalnie do procesu odzysku R1-R12? 

 

Wyjaśnienie nr 7. 

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisem w punkcie 8.2.1. SWZ wymaga, aby Wykonawca 

przedstawił decyzję właściwego organu zezwalającą na przetwarzanie odpadów będących 

przedmiotem postępowania. Ponadto zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ) 
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Zamawiający wymaga wskazania w treści umowy adresu/adresów instalacji w której/których 

będą przetwarzane odpady. 

 

 

Zapytanie nr 8. 

Czy zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału w celu weryfikacji jakości odpadu? 

 

Wyjaśnienie nr 8.  

Tak, Zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału – w celu omówienia szczegółów 

oferenci mogą kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem instalacji przetwarzania odpadów 

(Grzegorz Tarnowski, nr tel. 501 289 163, grzegorz.tarnowski@sm-park.pl) 

 

 

Zapytanie nr 9. 

Proszę o podanie składu/ morfologi odpadu. 

 

Wyjaśnienie nr 9.  

Zamawiający nie posiada badań morfologii odpadów będących przedmiotem zamówienia. 

 

 

Zapytanie nr 10. 

Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów poprzez unieszkodliwianie 

w procesie D5 (składowanie)? 

 

Wyjaśnienie nr 10.  

Nie 

 

 

Zapytanie nr 11. 

Czy zamawiający posiada aktualne badania pozwalające na składowanie odpadu, który jest 

przedmiotem postępowania przetargowego? 

 

Wyjaśnienie nr 11.  

Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów będących przedmiotem 

postępowania w procesie D5. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


