
Pytania i odpowiedzi – Część I 
 
dotyczy: postępowania pn. ,,Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów w 
postaci gruntu z hałdy dla zadania pn. „ Rozbudowa budynku ogrzewania powietrza 
wlotowego do szybu SW-4” oraz „Rozbudowa pompowni oleju wraz z zabudową 
drugiego zbiornika na olej opałowy”, nr postępowania WS437705686 
 
Pytanie 1 
 
 
Zgodnie z działem II pkt. 3a) do oferty należy załączyć zezwolenie na 
zbieranie/przetwarzanie odpadów ponieważ wykonawca nie posiada decyzji na 
zbieranie odpadów, prosimy o wyjaśnienie, czy wystarczającym będzie załączenie 
decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadu 17 05 04 poprzez odzysk w ramach 
prowadzenia procesu rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający dopuszcza wspomniane w pytaniu zezwolenie, jest ono wystarczające. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że konieczne jest posiadanie zezwolenia na 
zbieranie lub przetwarzanie przedmiotowych odpadów. 
 
Pytanie 2 
 
 
Zgodnie z zapisami SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.1 "Przedmiot 
zamówienia obejmuje: załadunek, wywóz i zagospodarowanie gruntu 
spulchnionego o kat. III, z hałdy w ilości szacunkowej około 5841 Mg o kodzie 
odpadu 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji 
niebezpiecznych) z terenu placu szybowego SW-4 Łagoszów Mały." Czy odpad 
będzie deponowany i magazynowany w większych ilościach na hałdzie (prosimy o 
wskazanie szacunkowych ilości) czy raczej na bieżąco Podwykonawca będzie miał 
obowiązek wywożenia odpadu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający informuje, że odpad stanowiący zakres rzeczowy postępowania zostanie 
zmagazynowany w większych ilościach i jednorazowo wywieziony. 
 
Pytanie 3 
 
Zgodnie z działem II pkt. 9 SIWZ zamawiający dopuszcza możliwość udziału 
podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających stosowne 
zezwolenia. Zamierzamy podzlecić podwykonawcy transport odpadu, prosimy o 
wyjaśnienie i potwierdzenie, że przez stosowne zezwolenia należy rozumieć w 
odniesieniu do podwykonawcy wpis do BDO w zakresie transportu, a kierowcy 
posiadać zgodnie z działem III pkt. 1 b) stosowne uprawnienia, oraz dokumenty 
dopuszczające ich do pracy: aktualne badania okresowe, ryzyko zawodowe, 
szkolenia bhp?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
W zakresie transportu konieczny jest wpis Podwykonawcy do rejestru BDO w dziale VII 
(transportujący odpady). 



 
Pytanie 4 
 
Zgodnie z działem III pkt. 2 ppkt. j) wykonawca winien załączyć do oferty 
dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno– 
organizacyjnego i personalnego przez co zamawiający rozumie w szczególności: 
wykaz wykonanych minimum 2 dostaw będących przedmiotem zamówienia z 
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, z podaniem Inwestora, 
wartości i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca ich wykonania. Prosimy o 
wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony w/w wymóg wskazany w dziale III 
pkt. 2 ppkt.j) jeśli wykonawca wskaże w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 oraz 
załączy referencje na wykonanie 2 zadań dotyczących wykonania usługi odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 jt kompost 
nieodpowiadający wymaganiom?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 5 
 
 
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty, które mają być złożone w oryginale w 
szczególności zał nr 3, zostały przesłane zamawiającemu pocztą elektroniczną lub 
załączone w systemie zakupowym podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie drogą mailową lub podłączenie w systemie 
zakupowym Załącznika Nr 3 SIWZ posiadającego kwalifikowany podpis elektroniczny.  
 
Pytanie 6 
 
W pkt. 14) Załącznika nr 3 do SIWZ należy wskazać w jakim terminie ( do ilu dni 
roboczych) od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym postępowaniu 
przetargowym wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Natomiast w paragrafie 5 wzoru umowy zapisano, ze zabezpieczenie zostanie 
wniesione poprzez potrącenie 3% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto 
umowy z płatności każdej faktury VAT za wykonany zakres umowy aż do uzyskania 
pełnej wartości zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, co wpisać w pkt. 14) zał. 3 do 
SIWZ i jak będzie wniesione zabezpieczenie, czy zgodnie z paragrafem 5 ust. 2 
umowy?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający informuje, że obowiązujące są zapisy dot. zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy  - zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik 
przedmiotowego postępowania.  
 
 
 
 



Pytanie 7 
 
Prosimy o wyjaśnienie skąd wykonawca ma wziąć wykaz podmiotów 
powiązanych wystawiony do 6 m-cy przed upływem składania ofert (dział III pkt. 2 
ppkt. b), który należy załączyć do oferty?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyjaśnia, że  Podmiot powiązany – to podmiot, w którym Wykonawca lub 
członek organu Wykonawcy albo jego małżonek, wstępny lub zstępny bezpośrednio lub 
pośrednio bierze udział w zarządzaniu, kontroli lub posiada udział w kapitale tego 
podmiotu. 
 
Pytanie 8 
 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku korzystania z usług podwykonawcy w 
zakresie transportu odpadów w załączniku 11 i 10 wskazać również pojazdy 
podwykonawcy i kierowcę podwykonawcy?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający potwierdza, że tak, należy wskazać również pojazdy podwykonawcy. 
Numer rejestracyjny samochodu transportującego odpady potrzebny będzie również na 
etapie wystawiania karty przekazania odpadów w systemie BDO. 

 
 
 
 


