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Orli Staw, dnia 4 stycznia 2021 roku 

 

UA.271.1.14.2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z 

usługą ich odbioru i transportu” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 9.12.2020 r. – nr ogłoszenia 2020/S 240-593895 

  

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje pytania i udziela 

następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o udostępnienie zdjęć przedmiotu zamówienia (części 1 i 2 ) 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaznacza, iż postępowanie nie jest podzielone na części. Przedmiotem 

zamówienia jest zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 

zarówno 19 12 12, jak i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu.  

Odpady belowane 
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Odpady Luzem 
 
Odpady przekazywane 
luzem mogą dodatkowo 
zawierać pozostałości po 
przewarzaniu odpadów 
wielkogabarytowych, które 
nie są widoczne na zdjęciu. 
 

 
 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o podanie średnich wag załadunku aut (części 1 i 2 ) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że na podstawie odbiorów realizowanych w ramach wcześniejszego 

postępowania przetargowego średnia masa załadunku odpadów w postaci belowanej 

wynosiła: około 22,4 Mg (ruchoma podłoga), a w postaci LUZU wynosiła: około 11 Mg 

(ruchoma podłoga). Powyższe ilości należy traktować szacunkowo. Zamawiający, ze względu 

na różną morfologię przekazywanych odpadów nie może zagwarantować, że średnia masa 

będzie taka sama podczas realizacji usługi w ramach aktualnie prowadzonego postępowania. 

Zamawiający informuje, że będzie dokładać starań aby w pełni wykorzystać kubaturę 

naczepy w trakcie załadunku, biorąc jednak pod uwagę wytyczne kierowcy, który zgodnie z 

zapisami II części SIWZ w Szczegółowym Opisie Zmówienia pkt I.6. ma sprawować nadzór 

nad czynnościami załadunku. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy proces odzysku metodą R 12 jest wystarczający dla Zamawiającego ? ( dla części 1 i 2 ) 

Odpowiedź: 

Proces odzysku metodą R 12 jest wystarczający dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający 

informuje, także iż zgodnie z pkt 24.1.5) IDW - I części SIWZ, Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy 

przedłożyć oświadczenie, w którym winien określić proces odzysku jakiemu zostaną poddane 

odpady oraz wskazać miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 
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Proces odzysku należy wskazać zgodnie z posiadaną decyzją oraz załącznikiem nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.). 

 

Z poważaniem z up. 

Z-ca Dyrektora 

ds. logistyki i ochrony środowiska 

(-) 

Justyna Grzelak 


