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Propozycje odpowiedzi do postępowania nr 2727/3/2022 

Propozycja odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 pn. ,,Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania 

odpadów” 

 

Pytania i odpowiedzi 

2727/3/2022/Pytanie 1 

Zamawiający w Części II SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) wskazuje, że będzie 

wydawał dyspozycję odbioru odpadu, biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu 

Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakim rodzajem transportu odbywały się odbiory 

dotychczas oraz podanie średnich ilości, które były ładowane na pojedynczy kurs. 

Powyższe dane prosimy podać w rozbiciu na frakcje – papa odpadowa oraz materiały 

izolacyjne. 

Odpowiedź 2727/3/2022/Pytanie 1 

Odpad o kodzie 17 03 80 (odpadowa papa) średnia ilość transportowa wynosiła od 17 Mg do 20 Mg 

transport odbywał się naczepą typu wanna. 

Odpad o kodzie 17 06 04 (materiały izolacyjne) średnia masa transportowa wynosiła od 3 Mg do 5 

Mg transport odbywał się naczepą typu ruchoma podłoga. 

 

27273/2022/Pytanie 2 

Prosimy o dołączenie zdjęć poglądowych przedmiotowego odpadu o kodzie 17 06 04 – 

materiały izolacyjne. 

Odpowiedź 2727/3/2022/Pytanie 2 

Zamawiający załącza zdjęcia poglądowe odpadu o kodzie 17 06  04 – materiały izolacyjne. 
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2727/3/2022/Pytanie 3 

Zamawiający w Części II SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) wskazuje, że Wykonawca 

zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca 

rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk i/lub unieszkodliwianie zagospodarowanego odpadu. Dostarczone 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub unieszkodliwianie 

zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzenie zakończenia usługi transportu w bazie BDO 

stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Zamawiający wskazuje w SWZ wzór takiego oświadczenia, w którym Wykonawca winien 

wskazać rodzaj procesu (D lub R) oraz nazwę instalacji do jakiej odpady zostały 

przekazane. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma zbierająca odpady, może magazynować je w 

swoim magazynie do 3 lat od momentu odbioru (w przypadku odpadów innych niż 

niebezpieczne). W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SWZ i dostosowanie ich 

do obowiązujących przepisów poprzez wykreślenie obowiązku składania comiesięcznego 

oświadczenia potwierdzającego odzysk lub unieszkodliwianie odpadu. 

Odpowiedź 2727/32022/Pytanie 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

Zamawiający wymaga, aby odpady były zagospodarowane, a nie magazynowane. 

 

 


