
 
 Leśno Górne, dnia  02.04.2021 r. 

 

Zakład Odzysku i Składowania  

Odpadów Komunalnych  

w Leśnie Górnym 

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo 

 

Wykonawcy ubiegający się o  

udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

Dotyczy: zmiany specyfikacji warunków zamówienia do postępowania pn.:  

„Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 

roku.” 

 

 

Pytania i odpowiedzi:  

 

Pytanie 1. 

Wnosimy o zmianę zapisów w § 1 ust.1 na zapis o treści:  

„Przedmiotem umowy jest  zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 99 - inne nie 

wymienione odpady (tzw. stabilizat) poprzez składowanie (proces D5) który jest wytwarzany 

w procesie biologicznego przetwarzania odpadu o kodzie 191212 inne odpady (w tym 

zmieszane substancje   i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11) – frakcja 0-80, w MBP prowadzonym przez Zakład Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych  w Leśnie Górnym. Odpady objęte zamówieniem wykonawca będzie 

zobowiązany zagospodarować na instalacji komunalnej – składowisku odpadó innych niż 

niebezpieczne i obojętne w……w procesie unieszkodliwiania poprzez składowanie (D5). 

Ilość odpadów do zagospodarowania w ciągu trwania umowy to ok. 3 400 Mg.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę zapisów w § 1 ust.1. 

 

Pytanie 2. 

Wnosimy o zmianę zapisów w § 1 ust.3 na zapis o treści:  

„Zamawiający przed przekazaniem odpadów 19 05 99 na składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne……..zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów – 

Podstawowej Charakterystyki Odpadów  oraz testy zgodności jeżeli są wymagane”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wnosi zapis o treści jak wyżej do wzoru umowy.  

 

 

 



Pytanie 3.  

Wnosimy o zmianę zapisów w § 1 ust.4 na zapis o treści:  

„W przypadku, gdy testy zgodności dla odpadu 19 05 99 nie będą spełniały parametrów z 

załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. – w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, Wykonawca może odmówić 

przyjęcia przedmiotowych odpadów.”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wnosi zapis o treści jak wyżej do wzoru umowy.  

 

Pytanie 4.  

Wnosimy o zmianę zapisów w § 1 ust.7 na zapis o treści:  

„7. Zamawiający zobowiązany jest przed przekazaniem odpadów każdorazowo sporządzić 

Kartę Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 

Gospodarce Odpadami zwanej dalej „BDO”, masa przekazanych odpadów określana będzie 

na podstawie wskazań wagi będącej w dyspozycji Wykonawcy i potwierdzana przez 

Wykonawcę na KPO w BDO, a w przypadku stanów awaryjnych, innego urządzenia 

wagowego wskazanego przez Zamawiającego – w każdym przypadku urządzenie takie musi 

mieć aktualne świadectwo legalizacji wymagane przepisami prawa.”  

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 5.  

Wnosimy o usunięcie zapisów w § 4 ust.3  o treści:  

„Wykonawca na koniec każdego kwartału udokumentuje na podstawie kart ewidencji poziom 

efektywności odzysku – w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie  

uzyskuje przewidywanego w  § 2 ust. 3 poziomu odzysku odpadów Wykonawca zapłaci karę  

w wysokości 20 % wartości zamówienia w danym kwartale.” – gdyż nie dotyczy odpadów o 

kodzie 19 05 99. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa treść  zapisów w § 4 ust.3.   

  

        

Pytanie 6.  

W nawiązaniu do pkt 5, wnosimy o zmianę zapisów w §4 ust.4 na zapis o treści:  

„Strony umowy zastrzegają, że maksymalną wartość kar nie przekroczy 20 % wartości 

umowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje zmianę  zapisów w § 4 ust.4.  

 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

 

              


