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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Likwidacja
magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie” (DO-ZP.271.74.2021).

W dniu 26 października 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1:
Czy przedmiotowe postępowanie jest objęte dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innej instytucji, co będzie miało wpływ na sposób i terminy
wzajemnego rozliczania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą?
Odpowiedź:
Niniejsze postępowanie nie jest objęte dofinansowaniem, jednakże zostanie złożony stosowny
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych mając na
uwadze pkt 3.7 SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Pytanie 3:
Czy na potrzeby inwentaryzacji odpadów, o której mowa w pkt IV.5 Załącznika nr I.3 - Szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia, opakowania typu DPPL były przekładane, aby umożliwić dostęp do
każdego pojemnika, co umożliwiło tak dokładne oszacowanie ilości odpadów?
Odpowiedź:
Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do całej długości hali, oszacowanie ilości odpadów zostało
wykonane w oparciu o metody bezpośrednie oraz metody pośrednie (historyczna dokumentacja
zdjęciowa, obmiary hali). Opakowanie typu DPPL nie były przekładane.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny
zmagazynowane są odpady?

dostęp

do

nieruchomości,

na

których

Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z art. 26a ust 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach wyda decyzje skierowane do władających powierzchnią działki nr ewid. 765/96 obręb
0060 w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Zakładowa określające:
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a. zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc,
w których znajdują się odpady,
b. zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten
organ,
c. termin rozpoczęcia i zakończenia działań, o których mowa w lit. b.
Pytanie 5:
Czy Wykonawca będzie miał dostęp do energii elektrycznej oraz bieżącej wody?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia dostępu do energii elektrycznej oraz bieżącej wody.
Pytanie 6:
Czy Wykonawca będzie miał do dostęp do jakichkolwiek pomieszczeń mogących wykorzystać
tymczasowo na pomieszczenie socjalne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych.
Pytanie 7:
Czy teren, na którym zmagazynowane są odpady jest w chwili obecnej zabezpieczany przed
dostępem osób trzecich?
Odpowiedź:
Zamawiający prowadzi stały monitoring terenu.
Pytanie 8:
Czy w trakcie realizacji umowy Zmawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia terenu (miejsc)
prowadzonych prac w sposób profesjonalny, np. przez firmę zajmującą się ochroną mienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia firmy zajmującej się ochroną mieni
Pytanie 9:
Czy Wykonawca będzie miał swobodę wykonywania dokumentacji fotograficznej opakowań z
odpadami, miejsc oraz nieruchomości, w których zmagazynowane są odpady?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie miał swobodę wykonywania dokumentacji fotograficznej opakowań z odpadami,
miejsc oraz nieruchomości, w których zmagazynowane są odpady.
Pytanie 10:
Mając na uwadze, że na terenie prac działają inne firmy, proszę o odpowiedź kto będzie ponosił
odpowiedzialności za szkody (działania) osób trzech niebędących pracownikami Wykonawcy bądź
jego Podwykonawców?
Odpowiedź:
Zabezpieczenie terenu, z którego będą usuwane odpady leży w gestii Wykonawcy.
Pytanie 11:
Czy na drogach dojazdowych do nieruchomości występują ograniczenia wysokościowe dla pojazdów,
ograniczenia czasowego poruszania się samochodów o DMC 40 ton czy ograniczenia zakazu wjazdu
pojazdów z towarami niebezpiecznymi?
Odpowiedź:
Na drogach dojazdowych do nieruchomości nie występują ograniczenia wysokościowe dla pojazdów,
ograniczenia czasowego poruszania się samochodów o DMC 40 ton czy ograniczenia zakazu wjazdu
pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
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Pytanie 12:
Czy Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w uzyskaniu zwolnienia w przypadku
wystąpienia powyższych zakazów?
Odpowiedź:
Na drogach dojazdowych do nieruchomości nie występują ograniczenia wysokościowe dla pojazdów,
ograniczenia czasowego poruszania się samochodów o DMC 40 ton czy ograniczenia zakazu wjazdu
pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
Pytanie 13:
W jakim czasie od podpisania umowy nastąpi przekazanie terenu prac?
Odpowiedź:
Przekazanie terenu nastąpi dzień po otrzymaniu ostatniego potwierdzenia odbioru decyzji, o której
mowa w art. 26a ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Pytanie 14:
W jakich godzinach można prowadzić prace?
Odpowiedź:
Prace można prowadzić w godz. 6:00 – 22:00.
Pytanie 15:
Czy sposób i kolejność usuwania odpadów zostaje do ustalenia wyłącznie przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Sposób i kolejność usuwania odpadów ustala Wykonawca.
Pytanie 16:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przepompowania / przepakowywania odpadów w miejscu ich
magazynowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przepompowanie/przepakowanie odpadów w miejscu ich magazynowania.
Pytanie 17:
Czy klasyfikacja przedmiotowych odpadów pod odpowiednim kodem należy wyłącznie do
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Ocena klasyfikująca daną partię odpadów do badania leży w gestii Wykonawcy. Ocenę należy
wykonać zgodnie z zapisami SWZ w celu bezpiecznego przetworzenia odpadów.
Pytanie 18:
Czy w miejscu magazynowania odpadów znajdują się widoczne wycieki odpadów oraz uszkodzenia
(rozszczelnienia) opakowań, w których znajdują się odpady? Czy Zamawiający poniesie koszty
usunięcia i zagospodarowania podłoża (gruntu, posadzki itp.) już zanieczyszczonego wyciekami? Czy
Zamawiający oczekuje wymiany zanieczyszczonego podłoża/gruntu?
Odpowiedź:
Ze względu na sposób magazynowania odpadów nie można jednoznacznie stwierdzić widocznych
wycieków
oraz
uszkodzenia
opakowań,
w
których
znajdują
się
odpady.
W sąsiedniej hali widoczne ślady przecieków, dlatego należy uznać, że w hali magazynowej doszło
prawdopodobnie do rozszczelnienia opakowań na odpady. Zadanie nie obejmuje wymiany
zanieczyszczonego podłoża.
Pytanie 19:
Czy ważenie odpadów ma się odbywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego?
Odpowiedź:
Ważenie odpadów ma się odbywać w obecności inspektora nadzoru.
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Pytanie 20:
Wnosimy, aby Zamawiający zobowiązał Wykonawców do wskazania w formularzu ofertowym miejsca
i sposobu zagospodarowania odpadów oraz aby instalacja do zagospodarowania odpadów istniała na
dzień składania ofert i miała fizycznie możliwość realizacji zamówienia zgodnie z treścią wydanych
decyzji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 21:
W jakim zakresie Wykonawca ma zapewnić bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne na terenie
prowadzonych prac? Czy dotyczy to obecności jednostek Straży Pożarnej i innych służb?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed rozszczelnieniem się pojemników i wyciekami
magazynowanych odpadów do środowiska. Zapis nie dotyczy obecności Straży Pożarnej i innych
służb.
Pytanie 22:
Proszę o wyjaśnienie jaka wiedza, doświadczenie oraz umiejętności wymagane są od inspektora
nadzoru, o którym w pkt III ust.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Inspektor zostanie wyłoniony przez Zamawiającego w odrębnym postepowaniu i będzie sprawował
nadzór nad prawidłową realizacją Zamówienia, zapisaną w SWZ i przyjętym harmonogramie
usuwania odpadów. Inspektor będzie nadzorował prawidłowość i przebieg wykonywanego Zadania.
Pytanie 23:
W jakim zakresie inspektor nadzoru, działający z ramienia Zamawiającego, będzie miał wpływ na
zakres i kierunek działań Wykonawcy czy kolejność prac?
Odpowiedź:
Inspektor zostanie wyłoniony przez Zamawiającego w odrębnym postepowaniu i będzie sprawował
nadzór nad prawidłową realizacją Zamówienia, zapisaną w SWZ i przyjętym harmonogramie
usuwania odpadów. Inspektor będzie nadzorował prawidłowość i przebieg wykonywanego Zadania.
Inspektor Nadzoru nie będzie miał wpływu na kolejność prac, które powinny być prowadzone zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Pytanie 24:
Czy Zamawiający zapłaci wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie spowodowane poniesieniem
większych kosztów niż zakładane w wyniku realizacji wytycznych inspektora nadzoru lub pracownika
wyznaczonego do koordynacji realizacji umowy ze strony Zamawiającego?
Odpowiedź:
Inspektor Nadzoru będzie nadzorował prace zgodnie z przyjętym harmonogramem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia.
Pytanie 25:
Czy odpady powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska w wyniku prowadzonych prac zostaną
objęte dodatkowym wynagrodzeniem?
Odpowiedź:
Odpady powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska w wyniku prowadzonych prac nie zostaną
objęte dodatkowym wynagrodzeniem.
Pytanie 26:
Czy w przypadku stwierdzenia, że ilość odpadów spowoduje przekroczenie kwoty przeznaczonej na
realizację zadania należy poinformować Zamawiającego i przerwać prowadzone prace?
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Odpowiedź:
W przypadku stwierdzenia, że ilość odpadów spowoduje przekroczenie kwoty przeznaczonej na
realizację zadania należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego i przerwać prace.
Pytanie 27:
Czy w przypadku usunięcia i zagospodarowania odpadów w maksymalnej kwocie przeznaczonej na
realizację zadania, umowa zostanie uznana za wykonaną w terminie a usuwanie pozostałych
odpadów zostanie objęte dodatkowym wynagrodzeniem w drodze stosownego aneksu do umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna wykonanie Zadania w terminie. Zamawiający nie przewiduje aneksu do umowy w
przypadku stwierdzenia większej ilości odpadów niż określona w SWZ.
Pytanie 28:
Czy Wykonawca, który zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom (na których
zasobach nie polega) nieznanym na etapie składania ofert, może zaznaczyć ten fakt w formularzu
JEDZ bez podawania nazw podwykonawców, zgodnie z art. 462 ust. 2 uPzp?
Odpowiedź:
Wykonawca może zaznaczyć ten fakt w formularzach JEDZ bez podania nazw podwykonawców.
Pytanie 29:
Czy zgłoszenie nowego/kolejnego podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiającego czy tylko przesłania pisemnej informacji?
Odpowiedź:
Wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Pytanie 30:
Wnosimy, aby Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawców
kluczowych części zamówienia dopuszczając podwykonawstwo w tym zakresie załadunku, transportu
odpadów oraz doradztwa w zakresie ADR. Dopuszczenie do postępowania Wykonawców
posiadających jedynie decyzję na zbieranie odpadów czy podmioty nieposiadające swoich instalacji
nie daje Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania umowy. Bezpieczniejszym rozwiązaniem
dla Zamawiającego będzie dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców w ramach
konsorcjum firm, którzy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu i będą posiadali stosowne
zezwolenie oraz instalację do ostatecznego zagospodarowania odpadów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od umowy,
jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenie za dwa pełne miesiące.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32:
Proszę o wyjaśnienie jaka podstawa dysponowania pojazdami elektrycznymi lub zasilanymi gazem
ziemnym będzie wystarczająca dla Zamawiającego, aby spełnić wymagania określone w pkt 43 SWZ?
Odpowiedź:
Opis obowiązków Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, związane z
realizacją wymogów ustawy o elektromobilności, zawarty jest w pkt 43.5 SWZ oraz w par. 11 umowy.
Zamawiający nie narzuca sposobu dysponowania pojazdami przy realizacji zamówienia.
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Pytanie 33:
Co Zamawiający rozumie przez udział pojazdów elektrycznych przy wykonaniu przedmiotowego
zamówienia? Czy pojazdy te mają być wykorzystywane do transportu odpadów objętych
zamówieniem?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt 43.1 SWZ: „Zamawiający zleci wykonanie zadania objętego niniejszym
postępowaniem podmiotowi (Wykonawcy), którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania
(zamówienia publicznego) wynosić będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10%, a od dnia
1 stycznia 2025 r. co najmniej 30%”.
Pytanie 34:
Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt 43 SWZ, tj. w jakim zakresie obowiązki nałożone na Zamawiającego
w art. 35 ust 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) dotyczą Wykonawcy realizującego przedmiotową umowę.
Przepis ten odnosi się do Zamawiającego realizującego zadania własne , określone w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i nie
dotyczy wykonywania zadań publicznych w drodze zlecenia ich innym podmiotom.
Odpowiedź:
Informacja o obowiązku, o którym mowa jest zawarta w pkt 43.1 SW. Wynika on z art. 35 ust. 2 i 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 110).

Art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych:
Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50000:
1) wykonuje zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) albo art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), z
wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30%
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub
2) zleca wykonanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego
transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem
ziemnym.
Art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych:
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r.,
wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1,
podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
Pytanie 35:
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych
do obiektu do stanu poprzedniego (pkt I ust. 1 lit d) OPZ)? Do jakiego dnia odnosi się stan poprzedni;
czy przed zdeponowaniem odpadów?
Odpowiedź:
Przez stan poprzedni rozumie się stan obiektu w
i terenu do realizacji zadania. Zamawiający dokona zmian w SWZ.

momencie

przejęcia

obiektu

Pytanie 36:
Skąd Wykonawcy mają mieć wiedzę na temat stanu poprzedniego?
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Odpowiedź:
Przez stan poprzedni rozumie się stan obiektu w
i terenu do realizacji zadania. Zamawiający dokona zmian w SWZ.

momencie

przejęcia

obiektu

Pytanie 37:
Czy w ramach przywrócenia obiektu do stanu poprzedniego Zamawiający wymaga wymiany posadzki,
ścian bądź tynków zanieczyszczonych ewentualnymi, istniejącymi wyciekami? Czy za powstały odpad
(np. gruz zawierający substancje niebezpieczne) Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie i czy termin przywrócenia funkcjonalności mieści się w terminie realizacji całego
zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wymiany posadzki, ścian bądź tynków zanieczyszczonych ewentualnymi
wyciekami, termin przywrócenia terenu mieści się w terminie realizacji całego zadania.
Pytanie 38:
W związku z tym, iż odpady są spiętrzone do wysokości dachu i istnieje ryzyko, że jego konstrukcja w
pewnych miejscach opiera się na opakowaniach z odpadami, proszę o wyjaśnienie jak należy
postąpić w przypadku zapadnięcia się dachu po usunięciu odpadów. Kto będzie odpowiedzialny za
wykonanie dodatkowych prac nieobjętych przedmiotem zamówienia i kto poniesie związane z tym
koszty?
Odpowiedź:
Realizację zadania należy prowadzić w sposób, uniemożliwiający zawalenie się dachu. Za stan
techniczny dachu odpowiada Wykonawca.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
dr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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