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Orli Staw, dnia 18 września 2020 roku 

 

UA.271.1.9.2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

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

zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 

oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i 

transportu z podziałem na zadania” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 26.08.2020 r. – nr ogłoszenia 2020/S 165-400931 

  

 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 informację na temat szacowanych partii transportowych dla odpadów 170380, 

200128 oraz 200132 oraz prosimy o podanie masy odpadów przygotowanych do transportu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej nie posiada 

wiedzy o rodzaju środków transportu, jakim potencjalni Wykonawcy będą zamierzali 

realizować transport odpadów (m.in. dot. kubatury naczepy, dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu i innych). Zważywszy ponadto na zmienność specyfiki odpadów, Zamawiający nie 

jest w stanie określić jednoznacznie minimalnej masy załadunku odpadów. Biorąc jednak pod 

uwagę fakt, że masa załadunku może mieć bezpośredni wpływ na oferty Wykonawców, 

Zamawiający informuje na podstawie danych historycznych, że dla kodu 17 03 80  

w przypadku załadunków na naczepy typu „ruchoma podłoga” - masa załadunku wynosiła 

około 22 Mg. 

Masa odpadów, jaka obecnie przygotowana jest do transportu wynosi odpowiednio:  

1) dla kodu 17 03 80: 

 około 14 Mg odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, 

 około 16 Mg odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu  
ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz, 

2) dla kodu 20 01 28 obecnie posiadamy około 68 BIG-BAGÓW o łącznej masie około 
19 Mg, 
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3) dla kodu 20 01 32 obecnie posiadamy około 18 BIG-BAGÓW o łącznej masie około  
3 Mg. 

Zamawiający informuje, że będzie dokładał wszelkich starań, aby w porozumieniu  

z Wykonawcą zgłaszać do odbioru takie ilości odpadów, które  pozwolą optymalnie 

wykorzystać kubaturę samochodu/naczepy, jakimi będzie dysponował Wykonawca. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę i informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej i w jakim 

terminie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w treści SIWZ zapewnił możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu 

oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający, udzielając odpowiedzi 

na wcześniej zadane pytanie zamieścił również poglądowe zdjęcia odpadów, będących 

przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych zadań.   

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oszacowania przez 

Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą 

okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy oraz 

możliwość zapoznania się z technologią stosowaną przez Zamawiającego. 

Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej zobowiązani są 

zgłosić chęć uczestniczenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  

i formularza ,,Wyślij wiadomość’’. Wizja lokalna odbędzie się w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Podczas wizji lokalnej nie 

będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający informuje, że do dnia otwarcia ofert istnieje możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej.  

Zamawiający sugeruje, aby wizja lokalna odbyła się w godzinach 8.00-15.00.  

Biorąc pod uwagę obowiązujące  zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym 

wirusem, prosimy o wyposażenie osób w środki ochronne, w szczególności maseczki.  

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 


