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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 dniach 10, 15 i 16 listopada 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:
W SWI pkt.3 Przedmiot zamówienia 3.2 ppkt 3.2.1. lub umowa § 2 pkt 1.
Co Zamawiający ma na myśli mówiąc o zabezpieczeniu chemicznym i ekologicznym. Czy są to
odpowiednie służby, czy też rzeczy niezbędne do zabezpieczenia miejsca magazynowego np.
gaśnice, czujniki, sorbenty itp.
Odpowiedź:
Przez zabezpieczenie chemiczne i ekologiczne rozumie się zabezpieczenie miejsca magazynowego
w gaśnice, czujniki, sorbenty itp.
Pytanie 2:
W SWI pkt.3 Przedmiot zamówienia 3.11 ppkt 3.2.1.Wykonawca zobowiązany jest realizować
przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami w zakresie elektromobilności.
Proszę o rezygnację z w/w zapisu firmy prowadzące działalność w zakresie usług transportowych
w transporcie ciężkim nie są zaopatrzone w tabor zgodnie z wymogami elektromobilności.
Proszę o rezygnację z w/w zapisu jeśli umowa zostanie podpisana w bieżącym roku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 3:
Załącznik nr I.3 §2 pkt 1 Co Zamawiający ma na myśli by Wykonawca w ramach przedmiotu
zamówienia zobowiązany był do wykonania wszelkich badań i prób przywrócenia terenu i nawierzchni
przyległych do obiektu do stanu poprzedniego.
Czy po uprzątnięciu trzeba przebadać powierzchnię(glebę)?
Jeśli będzie zanieczyszczona powierzchnia ( gleba) należy zebrać powierzchnię na głębokość która
będzie bez zanieczyszczeń? Czy należy ją wymienić ?
Na czym ma polegać wstępna identyfikacja odpadów? Czy na podaniu kodu odpadu, charakterystyki
odpadu? składu odpadu?
Odpowiedź:
Przez stan poprzedni rozumie się stan obiektu w momencie przejęcia obiektu i terenu do realizacjii
zadania. Zamawiający dokonał zmian w SWZ.
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Jeżeli zanieczyszczenie wynikło w trakcie usuwania odpadów należy przekazać zanieczyszczoną
glebę do przetworzenia i wymienić podłoże.
Identyfikacja odpadu została opisana w pkt. I 4. Załącznika Nr I.2.
Pytanie 4:
Załącznik nr I.3 §5 pkt 1
Zamawiający wymaga wniesienia 5% wartości ofertowej przedmiotu zamówienia.
Prosimy o zmniejszenia do 2% wartości ofertowej przedmiotu zamówienia, ma to wypływ na cenę
końcową oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 5:
Załącznik nr I.3 §1 pkt 7
Zamawiający daje termin na realizację umowy 910 dni od czasu podpisania umowy.
Prosimy o zmianę terminu na 910 dni od czasu uzyskania decyzji lub ostatecznej decyzji od osób
władających powierzchnią działki nr ewid. 765/96 obręb 0060.
Uzasadnienie: Jeśli decyzja będzie wydana po zawarciu umowy czas na rozpoczęcie zadania może
wydłużyć się o kilka tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 6:
Załącznik nr I.2 I. pkt 5 Zamawiający dopuszcza metody unieszkodliwienia D9, D10 i D5.
Prosimy o dopuszczenie unieszkodliwienia metodą D13.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 7:
Jak należy rozumieć zapisy Par 3 ust. 4, ust 5 oraz ust. 6 projektu umowy. Według aktualnych
zapisów wspomnianych punktów umowy faktury częściowe są wystawiane raz na koniec danego
miesiąca za przetworzone przez instalację odpady, co jak rozumiemy nie jest tożsame z usuniętymi i
wywiezionymi odpadami. Zapisy Par 3 ust. 6 projektu umowy wskazują, że suma faktur częściowych
nie może być wyższa niż 50% łącznego wynagrodzenia. W praktyce oznaczałoby to, że od momentu
przetworzenia połowy odpadów wykonawca miałby prawo do zafakturowania reszty wynagrodzenia za
przetworzenie drugiej połowy odpadów dopiero po zakończeniu przetwarzania odpadów. Prosimy
o potwierdzenie, czy taka jest intencja Zamawiającego, czy też zapisy przywołanego Par 3 ust 5 oraz
ust 6 są w tym zakresie niedoprecyzowane w obecnym brzmieniu.
Odpowiedź:
Wyjaśnia się, że każda z części może wynosić od 0,1 % do 50 %, ale ostatnia z części nie może być
większa niż 50%.
Pytanie 8:
Jaki dokument ma przedstawić wykonawca celem potwierdzenia przetworzenia odpadów. Wskazana
w Par 3 ust 5 wzoru umowy faktura za przetworzenie odpadów jest tylko dokumentem potwierdzenia
wykonania usługi związanej z przekazaniem odpadów do instancji w celu ich przetworzenia.
Wnioskujemy o zmianę zapisów w tym zakresie aby dokumentami potwierdzającymi dokonanie
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przekazanych do instalacji były: karta przekazania odpadów
oraz załączone dokument dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
Zmiana taka jest konieczna ponieważ przekazanie odpadów do instalacji nie jest tożsame z ich
przetworzeniem dlatego w interesie Zamawiającego jest takie doprecyzowanie zapisów aby
Zamawiający miał potwierdzenie daty dokonania odzysku lub unieszkodliwienia danej partii odpadów
przyjętych karta przekazania odpadów.
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Wnioskujemy aby dokument dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów został dołączony jako
załącznik nr 2 do wzoru umowy.
Odpowiedź:
Wykonawca celem potwierdzenia przetworzenia odpadów ma postępować zgodnie z zapisami SWZ.
W Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 9:
Wnioskujemy, aby Zamawiający dopuścił podział zamówienia na części dla kilku wykonawców, ze
względu na to że przyspieszy to proces usuwania odpadów jeśli będzie on realizowany przez kilku
wykonawców. Każda z części obejmowałaby określoną wagowo część odpadów i w ramach danej puli
wagowej odpadów wykonawca miałby obowiązek do odebrania określonej ilości odpadów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.
Pytanie 10:
PROSZĘ O INFORMACJĘ DOT. ZAŁĄCZNIKA NR I.2 PUNKT I.D : CO POWINNIŚMY DOKŁADNIE ROZUMIEĆ
POD TERMINEM: WYKONAWCA W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOBOWIĄZANY JEST DO
WYKONANIA WSZELKICH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, WYKONANIA BADAŃ I PRÓB (CZEGO
DOTYCZĄ, CZY TYLKO ODPADÓW CZY RÓWNIEŻ GLEBY ?), I CO MAMY ROZUMIEĆ POPRZEZ POJĘCIE
"PRZYWRÓCENIE TERENU I POWIERZCHNI PRZYLEGŁYCH DO OBIEKTU DO STANU POPRZEDNIEGO?
( TZN?).

Odpowiedź:
Przez stan poprzedni rozumie się stan obiektu w momencie przejęcia obiektu i terenu do realizacji
zadania. Zamawiający dokonał zmian w SWZ. Wykonawca powinien wykonać również badania gleby.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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