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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 komponent do 
produkcji RDF”. 
 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 04.08.2021r., dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. na podstawie art. 284 ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 
2019 z poźn. zm.)  udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o udostępnienie najbardziej aktualnych badań oraz zdjęć odpadów objętych postępowaniem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada badań laboratoryjnych odpadu. Zdjęcia odpadu o kodzie 19 12 12   
będącego przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień do treści SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Jaką minimalną ilość odpadów przekaże Zamawiający w okresie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał w OPZ, pkt. 3 Przewidywana ilość komponentów do produkcji RDF do przekazania   
do odbioru i zagospodarowania w okresie 2 m-cy będzie wynosiła 1 000 Mg. Oraz pkt. 4 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do przekazania do zagospodarowania 
komponentów do produkcji RDF, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Rzeczywista ilość 
przekazywanych Wykonawcy komponentów do produkcji RDF wynikała będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający zamierza oddać maksymalna planowaną ilość odpadu. 
 
Pytanie nr 3 
Czy odpady są poddawane separacji magnetycznej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż odpady są poddane separacji magnetycznej i są zbelowane drutem stalowym. 
 
Pytanie nr 4 
Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż odpad nie jest magazynowany pod zadaszeniem. 
 
Pytanie nr 5 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu: 
Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą 
wynagrodzenie za dwa pełne miesiące. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższego zapisu – czas trwania  
umowy to 2 miesiące.  
 
 
 
 
 



 
 
Pytanie nr 6 
Czy Wykonawca, który zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom (na których 
zasobach nie polega) nieznanym na etapie składania ofert, może zaznaczyć ten fakt w formularzu 
ofertowym bez podawania nazw podwykonawców, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 12.22 SWZ - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których   
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
 
 
Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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