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Ciechanów, dn. 11.05.2021 r.  

 

L.dz.KOZP/  1189  /2021                                                             

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i  

dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji paliwa 

alternatywnego    ( kod odpadu 19 12 12) z Instalacji komunalnej  w Woli 

Pawłowskiej, numer postępowania ZPU/1/2021             

 

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy dnia 11.09.2019  r. Prawo  Zamówień 

Publicznych   (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. ) przekazuje pytania Wykonawców           

i odpowiedzi Zamawiającego : 

Pytanie 1. Czy całość wolumenu przetargowego zostanie przekazana do odebrania w formie 

zbelowanej?  

Odpowiedź 1. Tak zgodnie z punktem IV (Opis przedmiotu zmówienia) ppkt 1. 3 SWZ  

Pytanie 2. Czy odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga lub firanka? 

Odpowiedź 2. Tak.  

Pytanie 3. Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów oraz 

szacunkowej średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu ruchoma podłoga luba 

firanka. 

Odpowiedź 3. 21 ton.  

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

odbierającemu w okresie obowiązywania zamówienia. 

Odpowiedź. Zgodnie z punktem IV ppkt  1.2 SWZ Szacunkowa ilość odpadu, która 

zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie nie więcej 

niż 5 000 Mg ( z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej ilości w okresie 

obowiązywania umowy, lecz nie mniejszej niż 1 000 Mg). 



            

 

 
 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, KRS nr 0000127151  

NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722, BANK: PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 

Kapitał zakładowy: 12.947.500 zł, Numer rejestrowy BDO: 000030912, Skrytka ePUAP: /pukciechanow/skrytkaESP 

 

 

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 5. Zamawiający nie zlecał badań odpadu.  

Pytanie 6. Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów. 

Odpowiedź. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania udostępnia zdjęcia 

odpadów.  

Pytanie 7. Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego 

zapotrzebowania na odbiory (ile transportów)? 

Odpowiedź 7. Zamawiający przewiduje 4-5 transportów tygodniowo.  

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

odpadów będących przedmiotem przetargu. 

Odpowiedź 8. Tak, zgodnie z punktem V SWZ. 

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

przez separatory metali żelaznych i kolorowych? 

Odpowiedź 9. Tak. 

Pytanie 10. Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów 

191212 wraz z oświadczeniem gwarantującym przekazanie ich dalej finalnie do procesu 

odzysku R1-R12? 

Odwiedź 10. Zamawiający nie wyraża zgody. 

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

odpadu? 

Odpowiedź 11. Zamawiający nie dopuszcza próbnych odbiorów. 

Pytanie 12. Proszę o podanie składu/morfologi odpadu. 

Odpowiedź 12. Zamawiający nie badał odpadu.  

Pytanie 13. Ile % odpadu selektywnego zawiera balast? 

Odpowiedź 13. Zamawiający nie badał odpadu.  

Pytanie 14. Ile % odpadu komunalnego zawiera balast? 

Odpowiedź 14. Zamawiający nie badał odpadu.  
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Pytanie 15. Jaki jest % zanieczyszczenia papierem, szkłem i tekstyliami? 

Odpowiedź 15. Zamawiający nie badał odpadu.  

Pytanie 16. Ile jest frakcji tworzywowej w odpadzie? 

Odpowiedź 16. Zamawiający nie badał odpadu.  

Pytanie 17. Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów poprzez 

unieszkodliwianie w procesie D5 (składowanie)? 

Odpowiedź 17. Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów poprzez 

unieszkodliwianie w procesie D5, gdyż jest to frakcja palna nadsitowa.  

Pytanie 18. Czy zamawiający posiada aktualne badania pozwalające na składowanie odpadu, 

który jest przedmiotem postępowania przetargowego? 

Odpowiedź. Nie.  

Pytanie 19. Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów 

191212 wraz z dostarczeniem potwierdzenia finalnego procesu unieszkodliwiania w procesie 

D5? 

Odpowiedź 19. Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 20. Czy odpady mogą zostać odebrane na podstawie decyzji na zbieranie odpadów 

191212 wraz z dostarczeniem potwierdzenia finalnego procesu odzysku w procesie R1. 

Odpowiedź 20. Zamawiający nie wyraża zgody. 

        Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w załączniku nr 

6 do SWZ- wzór umowy. W §1 punkt 4, zmienia numeracje podpunktów od a) do d), po 

punkcie 7 zmienia numerację na punkt 8 i punkt 9. W § 2 po punkcie 7 dodaję punkt 8.  

            Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza  

aktualną treść załącznika nr 6 – Wzór umowy.  

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział                    

w niniejszym postępowaniu . 

Powyższe wyjaśnienia nie  prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego  w dniu 07.05.2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

numerem 2021/S 089-229848.  

                                                                                                                     

   

 


