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INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

PGO/07/06/2022- „Sukcesywny odbiór, transport  oraz zagospodarowanie w procesie odzysku  

odpadów o kodzie 19 12 04  z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z zapisami § 1 pkt. 3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ) "Zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia recyklingu odbieranych odpadów w ilości .......... %                        

w stosunku do masy zrealizowanego odbioru, oraz do wystawienia na rzecz Zamawiającego DPR lub 

oświadczenia o poddaniu odpad6w recyklingowi, przez odbiorcę końcowego.  

Wykonawca podnosi, iż dokumenty DPR wystawia się tylko i wyłącznie na odpady opakowaniowe, 

czyli odpady z podgrupy 15 01. Nie ma możliwości wystawienia dokumentu DPR przez recyklera na 

odpad o kodzie 19 12 04. 

Paliwa alternatywne wytworzone m. in. z tych odpadów, przekazywane są na cementownie                                       

i zagospodarowywane w procesie odzysku R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka 

wytwarzania energii. Zgodnie z art. 21 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, do recyklingu zalicza się:; procesy odzysku R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ww. zapisów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przypadek, w którym Wykonawca z odpadu 19 12 04 (Tworzywa sztuczne i 

guma) wysortuje odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, które przekaże do recyklingu. Dokument 

DPR, o którym mowa w SWZ przewidziany jest dla powyższej sytuacji. W związku z powyższym 

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 2: 

W jakiej ilości w zadaniu 1 i 2 w formie luźnej i zbelowanej będzie przekazany odpad? 
 
Odpowiedź: 
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W formie luźnej do 15% masy całości, reszta w formie zbelowanej. 

Pytanie nr 3: 

Proszę o zdjęcia odpadów z zadania 1 i 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza przykładowe zdjęcia odpadów będących przedmiotem zamówienia                              

( załącznik do pytań i odpowiedzi) 

Pytanie nr 4: 
Czy odpad jest magazynowany pod zadaszeniem? 
 
 
 
Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 5: 
Jak długo magazynowany jest odpad z zadania nr 1 i 2 
 
Odpowiedź: 

Odpady będące przedmiotem zamówienia magazynowane są przez okres do 1 tygodnia. 

Pytanie nr 6: 
Czy jest możliwość przesłania zdjęć odpadu 191204? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza przykładowe zdjęcia odpadów będących przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 7:  
Czy jest znana szacunkowa procentowa ilość tworzywa sztucznego do gumy? 
 
Odpowiedź: 

Zawartość gumy w odpadzie jest śladowa – na poziomie około 1% łącznej masy odpadów 

 

 

 

 


