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Rawa Mazowiecka, 08.02.2022 r. 

L.dz. SB/471/2022 

               

WYJAŚNIENIE (NR 1) SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.) na usługę pn. „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem 

na II części” nr postępowania: ZP/03/2022, Zamawiający - ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1:  

Proszę o podanie średniej wagi załadunków odpadów dla standardowych 

naczep typu ruchoma podłoga. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV ust. 2 pkt. 5 „Zamawiający 

informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd 

transportujący odpady jest w stanie załadować ok. 15 Mg odpadu o kodzie 19 12 

12. Jednakże wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności 

pojazdu odbierającego odpady”. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV ust. 2 pkt. 7 „W załączniku 

nr 9 do SWZ Zamawiający udostępnia zdjęcia poglądowe odpadu o kodzie 19 

12 12 (odpowiednio dla każdej części)”. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego 

zapotrzebowania na odbiory (ile transportów)? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV ust. 2 pkt. 13 „Zamawiający 

będzie informował wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z 

wyprzedzeniem”. Ponadto zamawiający informuje, że na podstawie 

zgromadzonych danych średnie tygodniowe zapotrzebowanie odbioru odpadów 

to 2-5 transportów. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału w celu weryfikacji 

jakości odpadu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza próbnych odbiorów materiału w celu 

weryfikacji jakości odpadu.  
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Pytanie nr 5: 

Proszę o podanie składu/morfologii odpadu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi badań składu morfologicznego odpadu 

o kodzie 19 12 12. Badania fizyczno-chemiczne odpadów o kodzie 19 12 12 

przedstawiono zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV ust. 2 pkt. 6 w załączniku 

nr 8 do SWZ 

 

Pytanie nr 6: 

Czy istnieje możliwość odbioru całego wolumenu przetargowego w formie 

zbelowanej (kostki)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV 

ust. 2 pkt. 4 „odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w 

postaci niezbelowanej”. Nie ma możliwości odbioru odpadów w formie 

zbelowanej.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy odpady magazynowane będą pod zadaszeniem? 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 6. 

 

Pytanie nr 8: 

Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów 

dla standardowych naczep typu ruchoma podłoga. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SWZ rozdział  IV ust. 2 pkt. 5 „Zamawiający 

informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd 

transportujący odpady jest w stanie załadować ok. 15 Mg odpadu o kodzie 19 12 

12. Jednakże wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności 

pojazdu odbierającego odpady”. Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie 

określić minimalnej wagi załadunku odpadów dla standardowych naczep. 
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