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Gdańsk, dnia 27.04.2021 r.
Nr postępowania zakupowego: MN-221/22/2021

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. Jaki będzie okres obowiązywania umowy, tzn. w jakim okresie czasu Zamawiający będzie
prowadził roboty budowlane i Wykonawca z tego tytułu może otrzymać wezwanie do
odbioru przedmiotowych odpadów?
Ad. 1.Minimum do 31.03.2022 rok
2. Jaką szacunkową, średniomiesięczną ilość odpadów Zamawiający może przekazać w
ramach obowiązującej umowy?
Ad. 2. Brak takich danych.
3. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację odbioru odpadów w szacunkowej ilość 2315 Mg
(całości odpadów) w okresie 4 tygodni?
Ad. 3 Odpady należy odbierać na bieżąco.
4. Czy przedmiotowe podkłady zawierają elementy metalowe?
Ad. 4. Podkłady i podrozjazdnice będą rozbrojone .
5. Czy Zamawiający zagwarantuje swobodny dojazd do miejsc zmagazynowania odpadów
pojazdami ciężarowymi oraz, że dojazd ten nie będzie przebiegał przez torowiska lub
wzdłuż torowiska, a na drogach dojazdowych nie wystąpią ograniczenia tonażowe bądź
inne?
Ad. 5. Dojazd nie będzie przebiegał przez torowiska
6. Czy podkłady będą sztaplowane?
Ad. 6. Tak
7. W jakich godzinach można dokonywać odbioru podkładów?
Ad. 7 W uzgodnieniu z kierownikiem budowy.
8. Czy niezbędne będą prace związane z cięciem podkładów?
Ad. 8. długości podkładów i podrozjazdnic są standardowe od 2,2m do 4,6m.
9. Czy
Zamawiający
dopuszcza
zgłoszenie
podwykonawcy/nowego/
kolejnego
podwykonawcy na etapie realizacji umowy?
Ad. 9. NIe
10. Zamawiający wymaga transportu odpadów z uwzględnieniem przepisów europejskiej
umowy ADR; dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie karty charakterystyki
odpadu niebezpiecznego oraz certyfikatu kwalifikacyjnego wydanego przez Instytut
Przemysłu Organicznego informującego, że transport przedmiotowych odpadów
podlegają przepisom ADR.
Ad. 10. Zamawiający nie udostępni wnioskowanych kart charakterystyki odpadu
niebezpiecznego i certyfikatu kwalifikacyjnego.
11. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymogów
odnoszących się do posiadanego doświadczenia w przypadku zagospodarowania
odpadów poza granicami RP, poprzez dopuszczenie również referencji z wykonania usług
odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 02 04* wykonanych na terenie kraju.
Fakt wykonania usługi przekazania odpadów do zagospodarowanie innej instalacji czy to
krajowej czy też zagranicznej nie ma w tym przypadku znaczenia. W obydwy

przypadkach Wykonawca przekazuje odpady innemu podmiotowi i nie dokonuje ich
ostatecznego zagospodarowania.
Ad. 11. Posiadanie doświadczania w przypadku zagospodarowania odpadów poza
granicami RP jest warunkiem niezbędnym w przedmiotowym postępowaniu.
12. Czy Wykonawca, który jest uprawniony do prowadzenia ostatecznych procesów odzysku
(R1) lub unieszkodliwienia (D10) odpadów o kodzie 17 02 04* może przekazać
przedmiotowe odpady do ich ostatecznego zagospodarowania poza granice RP (w
ramach zawartej umowy z podmiotem zagranicznym)?
Ad. 12. Tak, po wykazaniu doświadczenia w tym zakresie.
13. W jakim terminie należy przekazać Zamawiającemu potwierdzenie poddania odpadów
ostatecznemu procesowi unieszkodliwiania lub odzysku?
Ad. 13. Jak najszybciej, determinuje to odbiór robót z ZLK
14. Wnosimy o zmianę §2 ust. 2 w zakresie terminu realizacji zamówienia w ten sposób, aby
początek terminu był liczony od dnia odbioru odpadów a nie od dnia poinformowania
Wykonawcy o możliwości ich odbioru.
Ad. 14. Brak zgody.
15. Wnosimy o zmianę §2 ust. 2 umowy i wydłużenie terminu realizacji zamówienia
(przekazania odpadów do ostatecznego procesu) na 6 tygodni od odbioru.
Ad. 15. Ewentualne wydłużenie czasu realizacja zamówienia jest możliwe jednak nie
może mieć wpływu na cenę pierwotnie złożonej oferty .
16. Wnosimy o zmianę §8 ust. 3 pkt 1 umowy przez dopisanie: chyba, że opóźnienie wynika z
okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada (np. w przypadku braku możliwości
dojazdu do miejsca zmagazynowania odpadów).
Ad. 16. Brak zgody
17. Wnosimy o zmianę §8 ust. 3 pkt 2 poprzez obniżenie wysokości kary za opóźnienie w
przedłożeniu dokumentów do 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Ustalenie kary na
poziomie 0,1% może wnieść kilka tysięcy złotych, co jest karą niewspółmierną do
popełnionego zawinienia.
Ad. 17. Brak zgody.
18. Mając na uwadze swobodę zawierania i kształtowania umów oraz zasadę równości
wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów:
a) W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20 % szacunkowej wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 5.
b) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z
zapłatą wynagrodzenie za dwa pełne miesiące.
Ad. 18. Brak zgody.
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