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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Likwidacja magazynu
odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
7 stycznia br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby w I etapie realizacji zamówienia wszystkie odpady zostały
usunięte i wywiezione (w miejsce ich przetworzenia) z terenu nieruchomości przy ul. Przylep 6. Z
uwagi na wprowadzony obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia wnosimy o
dopuszczenie przetransportowania przedmiotowych odpadów w miejsce ich przetworzenia lub
tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim
magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Czasowe
zdeponowanie odpadów w kilku miejscach znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszy
ich ryzyko oddziaływania a środowisko oraz nie pozwoli Wykonawcy ograniczać miejsca do
magazynowania odpadów w działającej instalacji.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ i dokona stosownych
modyfikacji.
Pytanie nr 2: Znaczącą część zdeponowanych odpadów stanowią odpady niebezpieczne, dla których
najbardziej odpowiednim będzie zagospodarowanie w procesie termicznego unieszkodliwiania. Z
uwagi na warunki i stan zmagazynowanych odpadów, mając na względzie zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi i środowiska, a także planowane i nieplanowane przestoje instalacji, wnosimy o
zmianę czasu potrzebnego na wywiezienie przedmiotowych odpadów do 12 miesięcy od podpisania
umowy. Opierając się na doświadczeniu w realizacji usług związanych z usuwaniem nielegalnie
zmagazynowanych odpadów informujemy, że w założonym przez Zamawiającego terminie
bezpieczne usunięcie odpadów będzie bardzo trudne i ryzykowne do zrealizowania. Ponadto
wyznaczanie sztywnych dat nie uwzględnia sytuacji nieprzewidzianych, np. przedłużaniem
postępowania w wyniku wniesionego ewentualnego odwołania. Mając na uwadze powyższe wnosimy
również o wydłużenie czasu potrzebnego na realizacje II i III etapu postępowania do kolejno 12 oraz
24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3: W związku z brakiem dokładnej wiedzy na temat charakterystyki odpadów,
Wykonawca będzie musiał decydować o sposobie zagospodarowanie poszczególnych odpadów oraz
czasie potrzebnym na jego realizację. Dlatego wnosimy, aby Wykonawca na bieżąco mógł
korygować harmonogram działań, o którym mowa w SIWZ uwzględniając np. nieprzewidziane
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przestoje instalacji.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ i dokona stosownych
modyfikacji.
Pytanie nr 4: Wnosimy o wskazanie w formularzu ofertowym miejsca (instalacji) ostatecznego
zagospodarowania odpadów będących przedmiotem postępowania.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ
Pytanie nr 5: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania badań w laboratorium w celu
identyfikacji odpadów. Proszę o informację w jaki sposób dokonywana będzie ocena klasyfikująca
dana partię odpadów do badania.
Odpowiedź nr 5: Ocena klasyfikująca daną partię odpadów do badania leży w gestii Wykonawcy.
Ocenę należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ w celu bezpiecznego przetworzenia odpadów.
Pytanie nr 6: Jakiego rodzaju badań laboratoryjnych wymaga Zamawiający i w jakim zakresie? Czy
analiza XRF jest wystarczająca.
Odpowiedź nr 6: Wybór rodzaju badań laboratoryjnych i ich zakres leży w gestii Wykonawcy. Jednak
powinny one być wystarczające do zidentyfikowania poszczególnych partii odpadów w celu
bezpiecznego ich przetworzenia.
Pytanie nr 7: Czy laboratorium wykonujące badania musi posiadać akredytację?
Odpowiedź nr 7: Laboratorium musi mieć akredytację lub wdrożony system zarządzania jakością
w zakresie niezbędnym do identyfikacji odpadów.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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