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ZGK/DZP/30/2022                            Kąty Wrocławskie 05.01.2022r.  

Do Wykonawców biorących    
udział w postępowaniu 

dotyczy postępowania: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie”  
 

znak sprawy: ZGK/DUK/TP/05/2021 
Nr ID postępowania: 557591 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie w skierowanym przez Wykonawcę 
Zapytaniu nr 1: 

Pytanie 1:  

„W przypadku odpadu o kodzie 19 08 02, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie 
aktualnych testów zgodności wykonanych na podstawie załącznika nr 3 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania 
na składowiskach (Dz. U. poz. 1277) oraz aktualnej podstawowej charakterystyki odpadów 
przygotowanej zgodnie z art. 110 (jeśli odpady wytwarzane są regularnie dodatkowo  
z uwzględnieniem art. 111) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 797 z późn. zm.).” 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający nie posiada na obecną chwilę aktualnych testów zgodności, o którym mowa  

w skierowanym pytaniu. Zostaną one przeprowadzone  w ciągu kilku tygodni   

i udostępnione na stronie internetowej Zamawiajacego www.zgk-katy.pl. 

 

 
 

 

ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  SP. Z O.O. 
 

         55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE    UL. 1-GO MAJA 26 B 
 

                 TEL. 71 316 61 67;  71 316 61 68  www.zgk-katy.pl 

https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
http://www.zgk-katy.pl/
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Pytanie 2:  

„Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie stacji przeładunkowej Wykonawcy zlokalizowanej w 
odległości nie większej niż 40 km (mierzoną po drogach) jednocześnie oświadczając iż, posiada 
własną instalację do przetwarzania odpadów i wszelkie wymagane prawem zezwolenia  
i decyzje w zakresie opisanym przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający dopuszcza wskazanie stacji przeładunkowej Wykonawcy zlokalizowanej  
w odległości nie większej niż 40 km (mierzoną po drogach). W tym celu Wykonawca winien  
w załączniku nr  6 do SWZ, oprócz danych instalacji do przetwarzania odpadów, wpisać 
wówczas dane stacji przeładunkowej.     

Pytanie 3:  

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie na podstawie czyjej wagi odbywało się będzie 
rozliczenie ewidencyjno-finansowe.” 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający precyzuje, iż rozliczenie ewidencyjno-finansowe będzie odbywało się na 
podstawie wagi Wykonawcy. 

Pytanie 4:  

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie jakiego rodzaju pojazdami Zamawiający będzie 
dostarczał odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia.” 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający precyzuje, iż odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą 
dostarczane hakowcami z kontenerami o pojemności 36m3 ( KP 36),  7m3( KP 7)  lub awaryjnie 
śmieciarkami.  

Pytanie 5:  

„Jaką ilość dziennych transportów i masę odpadów przewiduje Zamawiający dostarczać 
Wykonawcy?” 
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Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie jest w stanie przewiedzieć dokładną ilość dziennych transportów i masę 
dostarczanych odpadów, gdyż  jest to uzależnione od zapełnienia pojemników  o pojemności 
36m3. ( KP 36). 

Pytanie 6:  

„Zamawiający w kryteriach oceny ofert zawarł m.in. kryterium oceny ofert jako „czas 
oczekiwania na rozładunek”. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie w jaki sposób 
powinien być liczony wspomniany czas na rozładunek”. 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający precyzuje, iż kryterium oceny ofert jako „czas oczekiwania na rozładunek” winien 
być liczony od momentu wjazdu na teren miejsca odbioru odpadów komunalnych do 
przetworzenia,  do momentu rozpoczęcia ich rozładunku. Intencją Zamawiającego jest 
bowiem zminimalizowanie czasu oczekiwania na realizację usługi odbioru. 

Pytanie 7:  

„Zamawiający w § 3 ust. 2 i 3 Projektu umowy wskazał: „2. Podstawą do wypełniania karty 
przekazania odpadu jest wydruk z wagi (kwit wagowy) zawierający dane dotyczące ilości  
i rodzaju dostarczanych odpadów oraz nr rejestracyjny pojazdu. Kwit wagowy musi być 
potwierdzony czytelnym podpisem pracownika Wykonawcy jak również pracownika 
dostarczającego odpady. 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy kart 
przekazania odpadów raz w miesiącu na podstawie kwitów wagowych.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o aktualizację ww. zapisów do obowiązujących przepisów 
prawa w tym zakresie.” 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający aktualizuje zapisy umowy, wprowadzając następujące zmiany:  

1. zamiast zapisu §3 ust. 2 i 3 o treści:   

„2.Podstawą do wypełniania karty przekazania odpadu jest wydruk z wagi (kwit 
wagowy) zawierający dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczanych odpadów oraz nr 
rejestracyjny pojazdu. Kwit wagowy musi być potwierdzony czytelnym podpisem 
pracownika Wykonawcy jak również pracownika dostarczającego odpady. 

„3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy kart przekazania 
odpadów raz w miesiącu na podstawie kwitów wagowych. „ 
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winien być zapis o treści:   

„2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów przez Wykonawcę jest dokument 
elektroniczny w postaci karty przekazania odpadów o nazwie: „Potwierdzenie 
wystawienia karty przekazania  odpadów w systemie BDO” oznaczony numerem karty 
oraz typem karty, wystawiony przez Zamawiającego każdorozowo do transportu 
odpadów.  

„3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zatwierdzenie przyjecia dokumetu,  o którym mowa 
w pkt.2.” 

2.  W §3 umowy dodano ust. 4 o treści:  

„4. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia miesięcznego raportu wagowego  

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu. Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią 
integralną część SWZ i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 
286 ust.7. 

Zamawiający w celu przejrzystości postępowania umieszcza na stronie postępowania 
poprawiony wzór umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 
1.https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 
2.ZGK, a/a 
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