
 
 

 

Nr sprawy: 02/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres 
12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080 

 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.” 

prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr sprawy: 02/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi 

Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści: 
 

1) „Pytanie dotyczące Rozdziału III („Opis Przedmiotu Zamówienia”), Części A 

(„Opis przedmiotu zamówienia - informacje wspólne dla wszystkich części 

zamówienia”), ustępu 3: 

 

Jaki procent odpadów może trafić do Wykonawcy w workach? Jakie to są worki 

i czy wszystkie worki są jednakowe czy mogą być różne?”; 
 

2) „Pytanie dotyczące Rozdziału III („Opis Przedmiotu Zamówienia”), Części I 

(„Opis przedmiotu zamówienia - informacje wspólne dla części od II do VII 

zamówienia”), ustępu 8: 

 

Czy możliwe jest określenie zakładanych procentowych zmian ilości? 

Czy w przypadku kodu 15 01 01 należałoby myśleć o zmianie z 2 000 Mg. / rocznie 

na np. 1 000 Mg. / rocznie, czy też na 3 000 Mg. / rocznie?”; 
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3) „Pytanie dotyczące Rozdziału III („Opis Przedmiotu Zamówienia”), Części J 

(„Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym odbioru przekazywanych 

do zagospodarowania odpadów ze stacji przeładunkowej Zamawiającego”), ustępu 1: 

 

W jakiej formie surowiec będzie do odbioru? Belka? Luz? Waga i rodzaj wiązania 

w przypadku belki? Chodzi o organizację transportu pełnopojazdowego 

np bezpośrednio do [...] (nazwa miejscowości usunięta przez Zamawiającego 

na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych)?”; 
 

4) „Pytanie dotyczące Rozdziału III („Opis Przedmiotu Zamówienia”), Części J 

(„Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym odbioru przekazywanych 

do zagospodarowania odpadów ze stacji przeładunkowej Zamawiającego”), ustępu 1: 

 

W przypadku „luzu” jak rozwiązana będzie kwestia załadunku i czy przewidziane 

jest minimum transportowe?”; 
 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

ad. 1) 

 

Zamawiający szacuje, że jest to ok. 80%. Są to worki o zbliżonej pojemności, najczęściej 

od 80 do 120 l., mogą to być jednak różne worki. 

 

ad. 2) 

 

Zamawiający szacuje, że zmiany mogą wynosić +/- do 30% podanych ilości, 

są to jednak szacunki Zamawiającego, które ze względu na trwający okres stan 

epidemii mogą nie być w pełni miarodajne. Po zniesieniu stanu epidemii podane ilości 

mogą ulec zmianie większej niż szacowana. Dlatego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazywanych odpadów w stosunku 

do szacunkowej ilości, o której mowa Rozdziale III SWZ w ust. C.1., ust. D.1., ust. E.1., 

ust. F.1., ust. G.1. oraz ust. H.1., bez prawa wykonawcy do wnoszenia w stosunku 

do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności 

w zakresie dotyczącym ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy 

 

ad. 3) 

 

Odpady do zagospodarowanie będą przekazywane przez Zamawiającego do odbioru luzem. 

 

Zgodnie z postanowieniem ust. J.4. pkt 6 w Rozdziale III SWZ „Zamawiający nie przewiduje 

poddawania przez Zamawiającego przekazywanych odpadów jakimkolwiek procesom 

(takim jak prasowanie, rozdrabnianie, itp.) mającym na celu optymalizację transportu”. 
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Jednocześnie Zamawiający nie ograniczył możliwości stosowania przez wykonawców 

własnych rozwiązań (procesów) technicznych mających na celu optymalizację transportu, 

w tym w szczególności poprzez prasowanie, zgniatanie lub rozdrabnianie odpadów 

przekazywanych przez Zamawiającego do zagospodarowania, z zastrzeżeniem, 

iż zgodnie z postanowieniem ust. J.4. pkt 7 w Rozdziale III SWZ wykonawcy obowiązani 

są zapewnić „odbiór jednym samochodem jednego rodzaju (jednej frakcji) odpadów”, 

a Zamawiający „dopuszcza odbiór dwóch różnych frakcji odpadów jednym transportem 

w przypadku ich realizacji za pomocą zespołu pojazdów, tj. pojazdu i przyczepy, 

umożliwiającym selektywny transport odebranych odpadów”. 

 

ad. 4) 

 

Załadunek odpadów do zagospodarowania przekazywanych przez Zamawiającego 

ze Stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w siedzibie Zamawiającego 

w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 zapewnia Zamawiający. 

 

Szacunkowe maksymalne dzienne ilości odpadów zawiera tabela w ust. J.6 

w Rozdziale III SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazał w tej samej jednostce 

redakcyjnej SWZ, iż „konkretna ilość odpadów do odbioru danego dnia ze Stacji 

będzie potwierdzana pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą w trybie bieżącym 

telefonicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania w tym zakresie Zamawiającego 

i wykonawcy, które zostaną wskazane w umowie”. W ten sposób Zamawiający 

chce zapewnić wykonawcy możliwość załadunku samochodu lub zespołu pojazdów 

skierowanych przez wykonawcę do odbioru przekazywanych odpadów do ich pełnej 
pojemności lub do ich dopuszczalnej masy całkowitej, z zastrzeżeniem, iż zgodnie 

z postanowieniem ust. J.4. pkt 7 w Rozdziale III SWZ wykonawcy obowiązani są zapewnić 

„odbiór jednym samochodem jednego rodzaju (jednej frakcji) odpadów”, a Zamawiający 

„dopuszcza odbiór dwóch różnych frakcji odpadów jednym transportem w przypadku 

ich realizacji za pomocą zespołu pojazdów, tj. pojazdu i przyczepy, umożliwiającym 

selektywny transport odebranych odpadów”. 

 

 

Piaseczno, 12 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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