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Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-URB-15/2020 na „ Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 -  
tworzywo sztuczne i guma 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 19

W celu oszacowania kosztów, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie danych dotyczących mas 

załadunkowych odpadu będącego przedmiotem postępowania na pojazdy Wykonawców.

Odpowiedź:

Średnia masa załadunku odpadu będącego przedmiotem postępowania wynosi 21,7 Mg.

Pytanie nr 20

Biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż po stronie Zamawiającego jest załadunek, 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów o minimalnym załadunku na transport dla przekazywanych 

odpadów wynoszącym 20Mg na pojazd.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zapisu o minimalnym załadunku odpadów wynoszącym 20 Mg 

na pojazd.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zapisów umowy ograniczenia maksymalnej i minimalnej 

ilości transportów dziennie odpadów? Wykonawca zwraca się prośbą o doprecyzowanie zapisów w tym 

zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do zapisów umowy ograniczenia maksymalnej i minimalnej 

ilości transportów odpadów dziennie. Średnio do odbioru będzie 5 transportów w tygodniu (dla obydwu 

zadań)..

Pytanie nr 22

Wykonawca, ze względu na obecnie panującą pandemię, w celu oceny możliwości zagospodarowania 

odpadu zwraca z prośbą o przesłanie zdjęć odpadów będących przedmiotem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże zdjęcia.



Pytanie nr 23

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dysponuje sprzętem umożliwiającym załadunek 

odpadów na auto typu walking -floor o wysokości burty 4,20 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje sprzętem umożliwiającym załadunek odpadów na auto tego typu.

Pytanie nr 24

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie edytowalnych wersji załączników do niniejszego 

postępowania.

Odpowiedź:

Załączniki w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 25

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie na jakiej zasadzie będą realizowane 

poszczególne części zamówienia. Czy poszczególne części zadania będą realizowane w czasie, tj. realizacja 

zadania nr 2 nastąpi po wyczerpaniu ilości odpadów z zadania nr 1?

Odpowiedź

W przypadku, gdy wykonawcą obydwu zadań dla tego kodu będzie jeden podmiot, realizacja zadania nr 2 

nastąpi po wyczerpaniu ilości odpadów z zadania nr 1.

W sytuacji gdy wykonawcą każdego zadania dla tego kodu będzie inny podmiot, realizacja zadań będzie 

odbywała się równolegle.


