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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 odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli odpady będą w formie 

belowanej to czy całość wolumenu przetargowego może zostać odebrana w formie 

zbelowanej?  

 
Odpowiedź: Belowany jest wyłącznie odpad o kodzie 19 12 10. 

 

Pytanie 2.  

Czy odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga lub firanka? 

 

Odpowiedź: Transport odpadów będzie realizowany przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 3.  

Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów oraz szacunkowej 

średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu ruchoma podłoga luba firanka. 
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Odpowiedź: Transport odpadów będzie realizowany przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 4. 
Proszę o określenie minimalnej wagi odpadów, jaka zostanie przekazana odbierającemu                     

w okresie obowiązywania zamówienia. 

 
Odpowiedź: Ilości minimalne wynoszą:  

Kod 19 12 10 – 2 100 Mg 

Kod 19 12 12 - 3 250 Mg 

Kod 20 03 07 – 1 000 Mg 

Pytanie 5. 
Czy zlecaliście Państwa badania odpadu sprawdzające jego podstawowe parametry 

względem zagospodarowania na paliwo alternatywne, jeśli tak to proszę o udostępnienie 

takich badań. 

 
Odpowiedź: Nie posiadamy aktualnych wyników badań. 
 
Pytanie 6. 
Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej odpadów 

będących przedmiotem przetargu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.  

 
Pytanie 7. 
Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na 

odbiory (ile transportów)? 

 
Odpowiedź: Transport odpadów będzie realizowany przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 8.  
Proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej odpadów 

będących przedmiotem przetargu. 

 
Odpowiedź: Zamawiający w SWZ nie przewidywał obowiązkowej wizji lokalnej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej odpadów będących 

przedmiotem przetargu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.  

 
Pytanie 9. 
Czy odpady podczas procesu przetwarzania na Państwa instalacji przechodzą przez 

separatory metali żelaznych i kolorowych? 

 
Odpowiedź: Odpady przechodzą przez separator metali żelaznych. Odpady o kodzie                       

20 03 07 nie są przetwarzane. 
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Pytanie 10. 
Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów 19 12 12  

wraz z oświadczeniem gwarantującym przekazanie ich dalej finalnie do procesu odzysku 

R1-R12? 

 
Odpowiedź: Odpady muszą być odebrane na podstawie wymagań wymienionych                          

w SWZ. 
 
Pytanie 11. 
Czy zamawiający dopuszcza próbne odbiory materiału w celu weryfikacji jakości odpadu? 

 
Odpowiedź: Nie przewidujemy próbnych odbiorów materiału. Zamawiający 

dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej odpadów będących przedmiotem 

przetargu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.  

 
Pytanie 12. 
Proszę o podanie składu/morfologii odpadu. 

 
Odpowiedź: Nie prowadzimy badań morfologii odpadów objętych zamówieniem 

publicznym 
 
Pytanie 13. 
Ile % odpadu selektywnego zawiera balast? 

 
Odpowiedź: Nie prowadzimy badań morfologii odpadów objętych zamówieniem 

publicznym.  Zamówienie nie dotyczy odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych czyli balastu. 

 

Pytanie 14. 

Ile % odpadu komunalnego zawiera balast? 

 

Odpowiedź: Nie prowadzimy badań morfologii odpadów objętych zamówieniem 

publicznym.  Zamówienie nie dotyczy odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych czyli balastu. 

 
Pytanie 15. 

Jaki jest % zanieczyszczenia papierem, szkłem i tekstyliami? 

 

Odpowiedź: Nie prowadzimy takich badań. 

 

Pytanie 16. 

Ile jest frakcji tworzywowej w odpadzie? 

 
Odpowiedź: Nie prowadzimy takich badań. 
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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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