
       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 39 

Proszę o sprecyzowanie sposobu belowania. Czy możliwe jest belowania bez użycia drutu stalowego? Czy 

możliwe jest owijanie folią zbelowanego odpadu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że odpad o kodzie 19 12 12 przygotowywany jest 

do odbioru luzem, bez uprzedniego zbelowania i że dopuszcza możliwość zbelowania tylko niektórych partii 

surowca. W zdecydowanej większości jest to odpad w postaci niezbelowanej. Belowanie odbywać się może 

tylko przy użyciu drutu stalowego. Zamawiający nie ma możliwości owijania odpadu folią. 

 

Pytanie nr 40 

Czy w przypadku gdy Wykonawca zamierza zagospodarować odpady poza granicami RP, Zamawiający  

zobowiąże się do przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów do Zgłoszenia transgranicznego 

przemieszczenia odpadów jako wytwórca odpadów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w trakcie wykonania umowy zobowiązuje się do przygotowywania wszystkich niezbędnych 

dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 41 

Czy Zamawiający ma możliwość i zgadza się na magazynowanie odpadów zbelowanych i owiniętych (jeśli 

istnieje możliwość belowania i owijania). Jeśli tak to w jakich maksymalnych ilościach. W przypadku 

zagospodarowania odpadów poza granicami RP Wykonawca planuje wykorzystać jako środek transportu 

statek o ładowności do 3500 ton. 

Odpowiedź: 

Odbiór odpadów odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 -16.00, w ilości 

określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela 

Wykonawcy. Zamawiający nie ma możliwości magazynowania odpadu. Odpad przygotowywany jest do 

odbioru na bieżąco w ilościach zgłaszanych  w zamówieniu. 

 

 

 



Pytanie nr 42  

W przypadku międzynarodowego przemieszczenia odpadów nie obowiązują karty KPO. Przemieszczenie 

odbywa się na dokumencie przemieszczania zgodnie z rozporządzeniem 1013/2006. Czy Zamawiający 

zobowiązuje się w takim przypadku do wprowadzenia odpowiednich zmian w Umowie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 43 

W przypadku międzynarodowego przemieszczania odpadów instalacja odzysku potwierdza odzysk odpadów, 

które zostały do niej dostarczone na dokumencie przemieszczania. Czy wynagrodzenie o którym mowa w 

umowie może być rozliczane na podstawie wagi instalacji odzysku wpisywanej na dokumencie 

przemieszczania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że ważenie odbieranych przez Wykonawcę 

odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie 

Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę 

do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.. 

 

Pytanie nr 44 

W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów Odbiorca musi uzyskać stosowne zezwolenia. 

Szacowany czas na ich uzyskanie to około 3 miesiące. Czy Zamawiający może zmienić odpowiednio zapisy 

umowne w takim przepadku tak aby odbiór odpadów był możliwy od dnia uzyskania odpowiednich 

zezwoleń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dokumentach przetargu wskazuje, że okres realizacji zamówienia określa się od dnia 

podpisania umowy, jednak nie ma możliwości aby odbiór odpadów był możliwy dopiero po uzyskaniu 

stosownych pozwoleń. 

Pytanie nr 45 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie  wyników badań dla odpadów o kodach 191210 i 191212  

dotyczących  kaloryczności, wilgoci, zawartości chloru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zlecał przeprowadzania badań odpadów w tym zakresie. 

 

 

 

 



 


