
       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  ZP-URB-17/2020 na   
Usługa odbioru oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 
Pytanie nr 9 

Czy w przetargu będą dopuszczone frimy z zagranicy? Jeśli tak, to bardzo proszę o wyszczególnienie 

wymaganych dokumentów dla podmiotu zagranicznego, nie mającego w Polsce siedziby. 

Odpowiedź: 

Tak zgodnie z zapisami art 2 pkt 11 Ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2019 poz 1843 ) . 

Szczegółowy wykaz  wymaganych dokumentów określa rodział VII SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Bardzo proszę o informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dla podmiatu z 

zagranicy. 

Odpowiedź: 

Warunki udziału w postepowaniu Zamawiający określił w rozdziale V SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Czy wykonawca z zagranicy musi posiadać upoważnioną osobę notarialne do kontaktu w PL, czy 

wystarczy pracownik frimy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art 16 Ustawy z dnia 6.03.2018 r o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz faktem działania 

odzdziału w imieniu na na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego wymagane jest stosowne pełnomocnictwo. 

 

Pytanie nr 12  

W jaki sposób podamiot z zagranicy ma uczestniczyć w postępowaniu, jeśli chodzi o podpis 

elektroniczny? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zasadami Rozporzadzenia EIDAS oraz poprzez osobę umocowaną działającą w imieniu I na rzecz 

podmiotu zagranicznego. 

 

 



Pytanie nr 13 

Czy na etapie przetargu Wykonawca zagraniczny musi posiadać wpis do BDO? 

Odpowiedź: 

Na etapie składania oferty nie jest wymagany wpis do BDO. 

 

Pytanie nr 14 

Czy wszystkie załączone dokumnety muszą być przetłumaczone na język polski? 

Odpowiedź: 

Tak zgodnie z art 16. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE RODZAJÓW 

DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ( . tj. z dnia 29 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) 

 

Pytanie nr 15 

Czy odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli zbelowane to drutem stalowym 

czy może folią? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zbelowania niektórych partii surowca drutem stalowym. 

 

Pytanie nr 16 

Proszę o informacje na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na odbiory (ile 

transportów) 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje przekazywanie odpadu w ilości średnio 3 transporty dziennie. 

 

Pytanie nr 17 

Proszę o dokładną specyfikację frakcji (co zawiera), która jest przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź: 

Odpad wytwarzany jest w procesie segregacji ręcznej i automatycznej z odpadów komunalnych (z grupy 20) 

i odpadów opakowaniowych (z grupy 15).  

W procesie automatycznej i ręcznej segregacji ww. odpadów, z frakcji powyżej 80 mm wydzielane są 

metale, makulatura, tworzywa sztuczne i tetrapak przekazywane następnie do recyklingu.  

Pomimo to, ze względu na sprawność separatorów która wynosi około 90%, wyżej wymienione odpady 

mogą stanowić nieliczne wtrącenia w odpadzie o kodzie 19 12 12. 

Linia sortownicza zaprojektowana jest w ten sposób, że odpady o frakcji powyżej 360 mm, po przejściu 

przez sito bębnowe, trafiają na kabinę doczyszczania, w której następuje wybieranie ręczne: karton, metale, 

tworzywa PP PE, reszta odpadu stanowi kod 19 12 12 magazynowany pod zadaszeniem. Zakład wytwarza 

również odpad o kodzie  19 12 12 po rozdrobnieniu odpadów gabarytowych, z których zostaje wybierany 

metal i częściowo drewno. 



 

 

Pytanie nr 18 

Proszę o załączenie zdejć odpadów, będących treścią zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże zdjęcia. 

 


