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Leszno, dnia 15 września 2020 r. 

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 – odpadowa papa” 

Znak sprawy: ZP.PN.18.2020 

 

I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela 

następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu, o którym mowa 

powyżej: 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie SIWZ : Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie 

możliwość odbioru przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych. 

/– odpad może być odbierany w kontenerach 30m3 lub wywrotką , pytanie : jaka wg. Państwa jest partia 

transportowa ponieważ samochód może podjechać także zestawem z dwoma kontenerami, czy ma podjechać 

tylko z jednym KO 30m3 lub wywrotką ? Państwo nie zapewniają także pełnych partii transportowych, jakich? 

i jak rozumieć „zastrzega sobie możliwość odbioru każdej ilości odpadów „ ? jakie jest minimum ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ odbiór odpadów winien być realizowany za pomocą samochodów typu ciągnik siodłowy 

z naczepą ciężarową typu wywrotka o dopuszczalnej ładowności min. 24 000 kg i/lub samochodów ciężarowych 

o zabudowie hakowej do przewozu kontenerów o pojemności ok. 30m
3
 na każdorazowe zgłoszenie 

Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia przekazania zgłoszenia drogą e-mail.  Każdorazowo 

w zgłoszeniu Zamawiający będzie podawał przewidywaną ilość odpadów do odbioru, tak aby Wykonawca mógł 

dostosować środki transportu do wskazanej ilości (wywrotka, samochód z zestawem dwóch kontenerów o po. 30 

m
3
, samochód z jednym kontenerem o poj. 30 m

3
. Zamawiający przewiduje zgłaszanie do odbioru partii 

odpadów dostosowanej do pojemności wymaganych w SIWZ w/w środków transportu i możliwości 

magazynowych Zamawiającego Jednocześnie Zamawiający wskazał również w SIWZ, że ze względów 



technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwość odbioru przez Wykonawcę każdej ilości 

odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych. Powyższe oznacza, iż wyłącznie w wyjątkowych 

sytuacjach, w wyniku konieczności opróżnienia magazynów z odpadem 17 03 80, Zamawiający zastrzega sobie 

odbiór odpadów o mniejszej ilości niż partia odpadów zapełniająca jeden kontener o pojemności 30 m
3
. 

Pytanie nr 2 

Czy wykonawca może zlecić usługę, np. innej firmie transportującej odpady (mimo, iż np. dysponuje własnymi 

środkami transportu) oraz innej firmie przetwarzającej odpady – wówczas karty przekazania odpadów 

w systemie BDO byłyby wystawione z pominięciem Wykonawcy? Czy Wykonawca może za pośrednictwem innej 

firmy odebrać odpady, ale musi być przejmującym odpad? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w takim przypadku Wykonawca może zlecić usługę innej firmie, jednak pod 

warunkiem, że ta firma będzie wskazana jako podwykonawca w ofercie albo w formie udostępnienia potencjału 

podmiotu trzeciego ze wskazaniem, że daną czynność podmiot trzeci będzie wykonywał w trakcie umowy.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga, aby Wykonawca posiadał własną instalację do 

zagospodarowania przedmiotowych odpadów, przy czym Wykonawca  winien w formularzu ofertowym wskazać 

nazwę i adres instalacji, w której  odbierane od Zamawiającego odpady o kodzie 17 03 80 zostaną 

zagospodarowane. 

 

II. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert. 

III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


