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W prowadzonym postępowaniu zakupowym na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu
i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania i Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:
1. Czy termin realizacji zamówienia wyznaczony na 31 marca 2021 r. dotyczy odbioru odpadów
od Zamawiającego czy obejmuje również ich zagospodarowanie w tym terminie przez
Wykonawcę?
Ad. 1. Z punktu widzenia Zamawiającego terminem realizacji zamówienia jest termin odbioru
odpadów z miejsc wskazanych w warunkach zamówienia. Wykonawca może realizować
zagospodarowanie odpadów w terminach dogodnych dla siebie jednakże późniejsze
zagospodarowywanie/ unieszkodliwienia odpadów nie może wpływać na cenę ryczałtową jaką
Wykonawca zaoferował w postępowaniu.
2. Czy Zamawiający wymaga posiadania decyzji na zagospodarowanie odpadów i wymaga jej
załączenia do oferty?
Ad. 2. Wykonawca musi posiadać uregulowany stan formalny z zakresu gospodarowania
odpadami tj. między innymi aktualną (z terminem ważności obowiązywania na czas realizacji
usługi) decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów, wpis do Bazy Danych Odpadowych
(BDO), o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 701
z późn. zm.) oraz wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów – dotyczy także
podwykonawców.
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca załączał dokumenty do oferty, wymagane jest
dołączenie stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków zamówienia.
3. Zamawiający w pkt 7.1 4) wymaga wpisu do rejestru BDO w zakresie unieszkodliwienia
odpadów o kodzie 17 02 04*. Czy to oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości
zagospodarowania przedmiotowych odpadów w procesie odzysku?
Ad. 3. Nieścisłość – zaktualizowano Warunki Zamówienia – Zamawiający wymaga decyzji
zezwalającej na przetwarzanie przedmiotowych odpadów. Przy czym w przypadku
unieszkodliwienia odpadów przez ich zagospodarowanie Zamawiający wymaga przedstawienia
sposobu zagospodarowania.
4. Proszę o podanie dokładnych lokalizacji magazynowania odpadów z podaniem ilości (Mg)
podkładów na potrzeby oszacowania kosztów transportu
Ad. 4. Na chwile obecną, nie ma dokładnych lokalizacji i ilości, odpady będą znajdowały się w
okolicy stacji kolejowych na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Gdyni, Olsztynie i Bydgoszczy,
przy czym Zamawiający nie wyklucza innych lokalizacji, w ramach robót prowadzonych przez
Zamawiającego.

5. Z ilu lokalizacji dodatkowych może nastąpić odbiór odpadów? Proszę również o podanie
adresów.
Ad. 5. j.w.
6. Zamawiający wymaga transportu odpadów objętych zamówieniem z uwzględnieniem
przepisów ADR. Czy Zamawiający dokonał klasyfikacji odpadu pod kątem transportu towarów
niebezpiecznych lub posiada certyfikat Instytutu Przemysłu Organicznego? Jakie jest kod UN
przewożonej substancji?
Ad. 6. Zamawiający nie dokonywał takiej weryfikacji. Klasyfikacja odpadu zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Przedmiotem zamówienia są odpady o kodzie 17 02 04* - Odpady
drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe).
7. Czy przedmiotowe podkłady zawierają elementy metalowe?
Ad. 7. Podkłady i podrozjezdnice nie zawierają elementów metalowych.
8. Czy podkłady są w całości czy są rozdrobnione (połamane)?
Ad. 8. Inwestycja prowadzona przez Zleceniodawcę polega na modernizacji linii kolejowej tj. m.in.
na wymianie wyeksploatowanych podkładów kolejowych stąd na hałdzie składowane są podkłady
zarówno całe jak i rozdrobnione.
9. Jakiej długości są przedmiotowe podkłady?
Ad.9. Standardowa długość kolejowych podkładów drewnianych to 2,60 m. Długość
podrozjazdnic to od 2,2 m do 6,0 m.
10. Czy podkłady są poukładane? Czy są sztaplowane?
Ad. 10. Podkłady składowane będą w hałdach wysokości do 3 metrów.
11. Czy Wykonawca będzie miał swobodny odjazd do miejsca magazynowania odpadów
samochodem typu ruchoma podłoga?
Ad. 11. Do wskazanych lokalizacji dojazd jest dostosowany do ruchu transportu ciężarowego.
Zamawiający nie zna specyfikacji transportu pojazdem typu ruchoma podłoga.
12. Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami z miejsca magazynowania i może je udostępnić?
Ad. 12. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami, gdyż na chwilę obecną odpady nie są jeszcze
magazynowane, prace modernizacyjne rozpoczynają się wkrótce.
13. W jakich godzinach można dokonać odbioru podkładów?
Ad. 13 Dla poszczególnych lokalizacji odbiór odpadów może być zalecany w innych godzinach –
każdorazowo należy uzgodnić z wskazanym przedstawicielem Zamawiającego. Jednakże przyjąć
należy, iż będą to godziny pracy od 7.00 do 16.00
14. Jaki jest czas reakcji na odbiór odpadów od casu przesłania zgłoszenia odbioru przez
Zamawiającego?
Ad. 14. Czas reakcji – 3 dni robocze.

2

15. Kto oprócz Zamawiającego, może być Wytwórcą odpadu odpowiedzialnym za wpis do
systemu BDO.
Ad.15. Wytwórcą odpadów może być podwykonawca Zamawiającego, przy czym nie wpływa to
na rozliczenia finansowe.
16. Czy Zamawiający dopuszcza realizacje transportu z udziałem podwykonawców?
Ad.16. Tak, Zamawiający dopuszcza realizacje transportu z udziałem podwykonawców.
17. Wykonawca po zakończeniu wywozu jest odpowiedzialny za uprzątnięcie terenu z resztek
podkładów, ziemi, itd. Czy Zamawiający zapłaci za każda tonę powstałego odpadu po cenie
jednostkowej z oferty?
Ad. 17. Nie, uprzątnięcie terenu jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie zapłaci za
odpady powstałe w procesie sprzątania placu magazynowego.
18. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie kary dla Zamawiającego w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 50.000,00 zł w
razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie od Zamawiającego.
Ad. 18. Zamawiający nie przychyla się do wniosku.
19. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku
przedłużającej się epidemii lub wystąpienia innych ograniczeń, w tym siły wyższej
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego?
Ad. 19. W przypadku przedłużenia ogłoszonego stanu epidemii lub wstąpienia innych,
nieprzewidzianych w momencie podpisywania mowy, ograniczeń – Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia terminu realizacji – każdorazowo na podstawie obustronnych pisemnych
uzgodnień. Jednakże bez wpływu na cenę pierwotnie złożonej oferty.

Sporządził zespół zakupowy w składzie:
Agnieszka Borys-Tańcula - MN
Jacek Sadłowski - MN
Dawid Jesionkowski - NU

3

