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INFORMACJA 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 

12, 20 03 07”/opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr                    

2021/S 066 – 171542 w dniu 06.04.2021 r., nr sprawy: ZS-101/2021/.  

 

 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, występując jako 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego /art. 129 ust. 1 pkt 1) Pzp/  na: „Usługę dalszego 

zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.” informuje, że:  

w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ . 

 

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1.        

Czy Zamawiający dysponuje badaniami przedmiotowych odpadów? 

 

Odpowiedź: Nie dysponujemy aktualnymi badaniami. 

 

Pytanie 2 

Jaka jest frakcje przedmiotowych odpadów? 

 

Odpowiedź: Frakcja odpadów to  wielkość pow. 80 mm. 

 

Pytanie 3 

Czy odpady objęte częścią I i III postępowanie są separowane optycznie i magnetycznie? 

 

Odpowiedź: Odpady objęte częścią I są separowane optycznie i magnetycznie.                  

Odpady objętą częścią III nie są separowane optycznie i magnetycznie. 
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Pytanie 4 

Czy miejsca magazynowania są zadaszone? 

 

Odpowiedź: Miejsca magazynowania nie są zadaszone. 

 

Pytanie 5 

Zamawiający informuje, że odpad 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe są rozdrobnione.                   

W związku tym, że odpady zostały już wstępnie przetworzone zwracamy się z wnioskiem                     

o zmianę klasyfikacji odpadów objętych tą częścią postępowania na odpady z podgrupy 19 12 - 

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów.  

 

Odpowiedź: Odpady wielkogabarytowe nie są rozdrobnione. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie podwykonawcy na etapie realizacji umowy, jeżeli 

podwykonawca ten nie jest znany na etapie składania ofert?  

 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie /formularz ofertowy/ część 

zamówienia, którą będzie wykonywał podwykonawca.  Podwykonawca musi posiadać stosowne 

uprawnienie wymagane prawem. 

 

Pytanie  7 

Jaka minimalna ilość odpadów przekaże Zmawiający w okresie realizacji umowy?   

 

Odpowiedź: Ilości maksymalne określono w SWZ. Ilości minimalne wynoszą:  

odpady kod 19 12 10 – 2 100 Mg,  

odpady kod 19 12 12 – 3 250 Mg,  

odpady kod 20 03 07 – 1 000 Mg. 

 

Pytanie 8 

Proszę o doprecyzowanie jakie informacje ma zawierać kolumna 3 (Opis środka …) 

przedstawiona w Załączniku nr 4 do SWZ w związku z składanym na podstawie Rozdz. X 

ust. 1 pkt 1 SWZ? Czy Wykonawca ma przedstawić nazwę i adres instalacji, wykaz 

urządzeń, opis linii technologicznej czy inne informacje? Znacząca część tych informacji 

jest zawartych w decyzjach uprawniających do przetwarzania odpadów, np. pozwoleniu 

zintegrowanym. 

  

Odpowiedź: Wykonawca ma przedstawić nazwę i adres instalacji. 

 

Pytanie 9 

Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy złożyć formularz 

JEDZ oraz wnieść wadium oddzielnie dla każdej części postępowania?  

 

Odpowiedź: Wystarczy złożyć jeden formularz JEDZ uzupełniając go stosownie do 

części postępowania, której dotyczy. Wadium należy wnieść oddzielnie dla każdej 

części postępowania. 
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Pytanie 10 

Wnosimy o zmianę zapisów określonych w § 4 ust. 1 wzorów umów i dopuszczenie zmiany 

instalacji, w której będą przetwarzane odpady po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

oraz po przedłożeniu aktualnej decyzji uprawniającej Wykonawcę do ich zagospodarowania                

w tej instalacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 11 

Zgodnie z § 4 ust. 4 wzorów umów: Ilość odpadów przejmowanych do rozliczeń 

finansowych określana będzie na podstawie wyniku ważenia na zalegalizowanej wadze 

samochodowej zlokalizowanej przy wyjeździe z zakładu Zamawiającego. Jak należy 

postąpić w przypadku wystąpienia różnicy po zważeniu odpadu na wadze Wykonawcy?   

 

Odpowiedź: Do rozliczeń przyjmowana będzie masa zgodna z system BDO. 

 

Pytanie 12 

Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od 

umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenie za dwa pełne 

miesiące. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza do umowy powyższego zapisu. 
 

Pytanie 13 

Dot. wypełnienia JEDZ 

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy (dot. elektronicznego formularza) 

 e) Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 

bezpośrednio  za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim?  

Pytanie:  

Czy Zamawiający miał na myśli przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US a Wykonawca, 

który posiada takie zaświadczenie powinien zaznaczyć odpowiedź TAK, czy też powinien 

zaznaczyć NIE, gdyż zgodnie z instrukcją zapis ten dotyczy pytania: Czy Wykonawca jest 

wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne 

zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?”  

Polscy Wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą 

część podsekcji niewypełnioną. Niestety w elektronicznej wersji JEDZ nie ma takiej 

odpowiedzi „NIE DOTYCZY”. 

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” i 

wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia 

wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej części 

formularza w rubryce poniżej. 
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Niektórzy Zamawiający – interpretują ten punkt jako pytanie o przedstawienie zaświadczeń 

z ZUS i US, dlatego proszę o doprecyzowanie powyższego. 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US                         

a Wykonawca, który posiada takie zaświadczenie powinien zaznaczyć odpowiedź TAK. 

 

Udzielone powyżej odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w celu poprawnego przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

Z poważaniem 

Prokurent 

Przemysław Sufa - Rajski 

-dokument podpisany  

elektronicznie- 
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