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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 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na odbiór podkładów z jednej lokalizacji
wymienionej w pkt 3.5 WZ?
Ad. 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w częściach i dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych – odrębnie na część 1 i część 2 zamówienia określone
w ust. 3.1 pkt 1) i 2).
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia dla zaledwie jednej lokalizacji wskazanej dla
2 części zamówienia.
2. Czy ważenie będzie się odbywało na wadze Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli
Zamawiającego, to w jakiej odległości od miejsca magazynowania jest waga?
Ad. 2. Zgodnie z pkt. 3.6 Warunków zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za m.in.
ważenie odpadów.
Zamawiający rozumie przez to, iż ważenie odbywać się będzie na wadze Wykonawcy lub
zapewnionej przez niego.
3. 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. 3. 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).
4. Czy przedmiotowe podkłady zawierają elementy metalowe?
Ad. 4. Podkłady i podrozjezdnice nie zawierają elementów metalowych.
5. Czy podkłady są w całości czy są rozdrobnione (połamane)?
Ad. 5. 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.
6. Jakiej długości są przedmiotowe podkłady?
Ad. 6. Standardowa długość kolejowych podkładów drewnianych to 2,60 m. Długość
podrozjazdnic to od 2,2 m do 6,0 m.

7. Czy podkłady są poukładane? Czy są sztaplowane?
Ad. 7. Podkłady składowane będą w hałdach wysokości do 3 metrów.
8. Czy Wykonawca będzie miał swobodny odjazd do miejsca magazynowania odpadów
samochodem typu ruchoma podłoga?
Ad. 8. Do wskazanych lokalizacji dojazd jest dostosowany do ruchu transportu ciężarowego.
Zamawiający nie zna specyfikacji transportu pojazdem typu ruchoma podłoga.
9. Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami z miejsca magazynowania i może je udostępnić?
Ad. 9. Przykładowe zdjęcie poniżej:

10. W jakich godzinach można dokonać odbioru podkładów?
Ad. 10. 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
11. Jaki jest czas reakcji na odbiór odpadów od casu przesłania zgłoszenia odbioru przez
Zamawiającego?
Ad. 11. Czas reakcji – 3 dni robocze.
12. Czy postępowanie jest jawne i Wykonawcy będą poinformowani o innych złożonych ofertach,
w tym o cenach?
Ad. 12. Otwarcie ofert nie jest jawne i Zamawiający nie będzie informował Wykonawców o innych
złożonych ofertach. Informacja będzie dotyczyła jedynie nazwy wyłonionego Wykonawcy.
13. Czy Zamawiający dopuszcza realizacje transportu z udziałem podwykonawców?
Ad. 13. Pkt. 3.8 Warunków zamówienia brzmi: „3.8. Realizacja zamówienia ma na celu
zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za gospodarowanie przekazanymi Wykonawcy
odpadami, o której mowa w art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach, w związku z czym Wykonawca
zobowiązany jest do samodzielnego wykonania całości zamówienia (w szczególności poddania
odpadów ostatecznemu procesowi odzysku lub ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia) i nie
jest uprawniony do dalszego przekazywania odpadów osobom trzecim lub korzystania przy
realizacji zamówienia z podwykonawców pośredniczących w obrocie odpadami.” Przy czym
Zamawiający dopuszcza udzielenie Zamówienia konsorcjum – pkt. 7.3 Warunków zamówienia.
14. Proszę o udostępnienie wzoru umowy.
Ad. 14. Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 4 do Warunków zamówienia i jest
udostępniony na stronie internetowej razem z zaproszeniem do składania ofert.
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15. Zamawiający dopuścił możliwość zagospodarowania odpadów objętych zapytaniem
w procesach odzysku, wykluczając proces R12. Proces ten obejmuje procesy wstępne
poprzedzające odzysk, w tym wstępne przetwarzanie, np.: demontaż, sortowanie, kruszenie,
zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie,
separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie, które poprzedza ostateczne procesy R1 do
R11. Proces R12 prowadzi m. in. do produkcji paliw alternatywnych o kodach 19 12 10 lub 19
12 11*, które z kolei są przekazywane do cementowni celem ich ostatecznego
zagospodarowania w procesie R1 lub D10.
Ponadto przekazanie odpadów Wykonawcy, który przetworzy je w tym procesie stanowi
podstawę do przekazania odpowiedzialności za odpad niebezpieczny (zgodnie z art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 797), dlatego
zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zagospodarowania przedmiotowych odpadów
również w procesie R12.
Ad.15. Jeżeli Wykonawca przedstawi, razem z ofertą, posiadane decyzje administracyjne
potwierdzające to, iż
przekazanie mu odpadu stanowi podstawę do przekazania
odpowiedzialności za wytworzony odpad niebezpieczny (zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach – t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 797) – wówczas Zamawiający
dopuszcza także zagospodarowanie odpadów w procesie R12.
16. Z uwagi na wyznaczenie krótkiego terminu składania ofert proszę o jego przesunięcie na
dzień 17.07.2020 r.
Ad. 16. W chwili obecnej okres na zmianę terminu składania ofert jest zbyt krótki.

Sporządził zespół zakupowy w składzie:
Agnieszka Borys-Tańcula - MN
Zygmunt Mikołajewski
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