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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
31 maja br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1: Zgodnie z punktem 3.3. SIWZ Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i
terenu przy magazynie do miejsca docelowego zagospodarowania, (…), przetransportowanie
odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwiania) lub tymczasowo w inne
miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie
odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych (…) Poddanie odpadów odzyskowi
lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Zgodnie z § 6
ust 2 Wzoru umowy: Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po przedstawieniu comiesięcznego
zestawienia o którym mowa w pkt. I.6 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli stron i inspektora nadzoru oraz faktury potwierdzającej
unieszkodliwienie odpadów.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wypłata każdej części wynagrodzenia nastąpi dopiero po
poddaniu odpadów unieszkodliwianiu.
W szczególności prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że:
- Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami
ustawy o odpadach oznacza, że pierwszeństwo, zgodnie z ustawą należy przyznać odzyskowi
odpadów (R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) przed ich
termicznym unieszkodliwianiem prze spalanie.
- Przetransportowanie odpadów tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny i dopuszcza się w nim składowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji
administracyjnych, nie stanowi realizacji zamówienia w rozumieniu SIWZ i nie jest podstawą
do wypłaty wynagrodzenia.
Odpowiedź nr 1:1. Wypłata każdej części wynagrodzenia nastąpi dopiero po poddaniu odpadów
odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.
2. Odpady należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami
art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). W pierwszej
kolejności odpady należy poddać odzyskowi z zastosowaniem metod odzysku od R1 do R9
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddać
unieszkodliwieniu metodami unieszkodliwiania: D9, D10 oraz D5 (wyłącznie w przypadku braku
możliwości innego sposobu przetworzenia odpadów w innym procesie).

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

3. Przetransportowanie odpadów tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji
administracyjnych nie stanowi realizacji zamówienia w rozumieniu SIWZ i nie jest podstawą
do wypłaty wynagrodzenia.
Pytanie 2; Zgodnie z punktem 3.3. SIWZ: Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4810 Mg.
Zgodnie z punktem 11 pkt 1) SIWZ Cena oferty: 1) cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT,
podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia uwzględniająca
przetworzenie maksymalnej ilości odpadów tj. 4810 Mg odpadów (z uwzględnieniem pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia) wyceniona w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr I.3. do SIWZ, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
Zgodnie z punktem 2 ppkt 2.1. Formularza oferty: Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy:
2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. przetworzenie maksymalnej ilości odpadów (4810 Mg
odpadów z uwzględnieniem pełnego zakresu przedmiotu zamówienia) za cenę brutto
………………………………….. złotych, na która składa się: (…)
Zgodnie z załącznikiem I.3 punkt II..: Termin wykonania zadania: 1 Usunięcie, wywiezienie (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)
oraz przetworzenie wszystkich (nie więcej niż 4810 Mg) odpadów z terenu nieruchomości przy ul.
Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze.
Zgodnie z załącznikiem I.3. punkt IV.3: Szacunkowa ilość zgromadzonych odpadów – 4810 Mg (cztery
tysiące osiemset dziesięć Mg), zmagazynowanych w hali oraz poza halą przy ścianie budynku. Brak
danych o ilości poszczególnych rodzajów odpadów. Ilość oszacowana na podstawie gabarytów
magazynu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Wzoru umowy: Przedmiot zamówienia tj. usunięcie, wywiezienie (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)
oraz przetworzenie wszystkich (nie więcej niż 4810 Mg) odpadów z terenu nieruchomości przy ul.
Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Wzoru umowy:
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy wg następującej kalkulacji:
a) cena przetworzenia jednego Mg odpadów (należy uwzględnić pełen zakres przedmiotu
zamówienia) w wysokości: wartość netto ................ zł (słownie: ........................... zł), podatek VAT ...
% tj. ................. zł, wartość brutto: ............... zł (słownie: ....................................... zł),
b) jednak nie więcej niż za 4810 Mg, co daje wartość całkowitą netto w wysokości: ................ zł,
podatek VAT ... % ............. zł, wartość brutto nie wyższą niż: ................ zł (słownie:
..................................... zł).
Postanowienia SIWZ z jednej strony wskazują, że wycenie, a następnie utylizacji poddane mają być
odpady w ilości nie większej niż 4810 Mg. Z drugiej strony Zamawiający, wskazuje, że jest to jedynie
szacunkowa ilość ustalona na podstawie gabarytów. Zgodnie z punktem 14 SIWZ Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje 4810 Mg odpadów.
W przypadku, gdy powyższy wolumen zostanie wyczerpany, umowa zostanie uznana za wykonaną
w całości nawet jeśli w magazynie pozostaną jeszcze odpady, o masie przewyższającej 4810 Mg.
Odpowiedź nr 2: Przedmiot zamówienia obejmuje nie więcej niż 4810 Mg odpadów. Umowa zostanie
uznana za wykonaną w całości nawet jeśli w magazynie pozostaną odpady, o masie przewyższającej
4810 Mg.
Pytanie 3: Zgodnie z Punktem 5 ppkt 5.1.2 SIWZ Podstawy wykluczenia i warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 5.1. Spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
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5.1.2. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali
co najmniej jedną usługę o minimalnej wartości 1.000.000,00 zł brutto w zakresie likwidacji
miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych – potwierdzone dowodem/dowodami
określającym czy te usługi zostały wykonane należycie.
Czy Zamawiający dopuści, aby w celu wykazania spełnienia warunków, Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności był krótszy – w tym okresie, wykonali usługi o łącznej wartości 1.000.000,00 zł brutto
w zakresie likwidacji miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych – potwierdzone
dowodem/dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zwracamy uwagę, że zakres wykonania zamówienia, niezależnie od tego, czy likwidacja miejsca
magazynowania odpadów niebezpiecznych obejmuje usługi o wartości 1.000.000,00 zł czy mniejszą.
Czynności jakie wykonuje wykonawcą są identyczne, zakres odpowiedzialności ten sam, stopień
trudności również. W związku z tym, w kontekście niniejszego zamówienia, doświadczenie
wykonawcy, który wykonał kilka takich czynności o łącznej wartości 1.000.000,00 zł niczym nie różni
się doświadczenia w ramach jednej usługi. Termin realizacji zamówienia to 550 dni co oznacza, że
opróżnianie magazynu odbędzie się etapami, które można porównać do różnych umów. Co więcej,
wykazanie się większą liczba umów oznacza, że większa liczba podmiotów poświadcza należyte
wykonanie, likwidacja dotyczyła różnych odpadów, co w zasadzie oznacza, że wykonawca jest dla
Zamawiającego bardziej wiarygodnym partnerem, bez uszczerbku w kontekście wykonania niniejszej
umowy.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ i dokona stosownych
modyfikacji.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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