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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”. 

 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Z uwagi na koszty stałe, jakie Wykonawca musi ponieść w celu zapewnienia wykonania 
zamówienia, podstawowe znaczenie przy kalkulacji i ostatecznym określeniu ceny 
jednostkowej, oferowanej w przetargu, ma gwarancja Zamawiającego, zapewniania realizacji 
umowy na minimalnym poziomie oraz gwarancja zapewniania realizacji przedmiotu umowy 
w równych odstępach czasu. 
 
Pytanie nr 1:  
 
Czy Zamawiający gwarantuje - dla części Nr 1, 2, 3 i 4 - minimalny poziom odbioru odpadów 
w okresie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru dla części Nr 1, 2, 3 i 4. 
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Pytanie nr 2:   
 
Ile wynosi gwarantowany - dla części Nr 1, 2, 3 i 4 - minimalny poziom odbioru odpadów w 
całym okresie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 

Gwarantowany minimalny poziom odbioru odpadów w całym okresie obowiązywania 
umowy wynosi dla części Nr 1 i 2 na poziomie 75 % deklarowanej ilości. Dla części Nr 3 i 4 
transport odbywać się będzie okresowo po nagromadzeniu odpadów w ilości ok. 5000 ton 
(partia transportowa) tj. raz/kwartał, raz/pół roku, organizacja odwozu będzie się odbywać 
po wcześniejszym powiadomieniu odbiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. 2 
tygodniowym). 
 
 
Pytanie nr 3:  
 
Czy realizacja zamówienia - dla części Nr 1, 2 i 4 - będzie następować w równych, 
miesięcznych częściach w czasie obowiązywania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Dla części Nr 1 i Nr 2 zamówienie będzie następowało w równych miesięcznych częściach w 
czasie obowiązywania umowy. 
Dla części nr 4 odbiór samochodami przewidywany na poziomie 12 tys. ton/rok należy 
traktować uzupełniająco w przypadku nieciągłości w odbiorze kolejowym.  
 

Pytanie nr 4:  
 
Ile wynosi szacowany - dla części Nr 1, 2 i 4 miesiącach w czasie obowiązywania umowy? 
- minimalny poziom odbioru odpadów w poszczególnych 
 
Odpowiedź: 
Szacowany poziom odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach wynosi dla części Nr 1 i 
2 na poziomie 75 % deklarowanej ilości. Dla części nr 4 odbiór samochodami przewidywany 
na poziomie 12 tys. ton/rok należy traktować uzupełniająco w przypadku nieciągłości w 
odbiorze kolejowym.  
 

 

W związku z różnicą w kosztach transportu i zagospodarowania (odzysku) odpadów 
„suchych" i „wilgotnych", jakie Wykonawca musi ponieść w celu zapewnienia wykonania 
zamówienia, podstawowe znaczenie przy kalkulacji i ostatecznym określeniu ceny 
jednostkowej oferowanej w przetargu, ma podanie przez Zamawiającego udziału 
procentowego odpadów „suchych" i „wilgotnych" oraz określenie maksymalnej wilgotności 
przekazywanych do odzysku „wilgotnych" odpadów (tj. pochodzących z pras filtracyjnych). 
 

Pytanie nr 5:  
 
Jaka będzie maksymalna wilgotność przekazywanych Wykonawcy „wilgotnych" odpadów 
technologicznych (tj. z pras filtracyjnych), pochodzących z ZG „Sobieski" (część Nr 1 i 3 
zamówienia)? 
 
Odpowiedź: 
Maksymalna wilgotność przekazywanych Wykonawcy tak zwanych „wilgotnych” odpadów 
technologicznych pochodzących z ZG „Sobieski” (część Nr 1 i 3 zamówienia) będzie wynosić 
maksymalnie 32 %. 
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Pytanie nr 6:  
 
Jaki będzie procentowy udział (w ogólnej ilości) przekazywanych Wykonawcy „wilgotnych" 
odpadów technologicznych (tj. pochodzących z pras filtracyjnych), pochodzących z ZG 
„Sobieski" (część Nr 1 i 3 zamówienia)? 
 
Odpowiedź: 
Ilość przekazywanych Wykonawcy tak zwanych „wilgotnych” odpadów technologicznych 
pochodzących z ZG „Sobieski” (część Nr 1 i 3 zamówienia) będzie kształtować się na 
poziomie 20 % szacowanych odpadów.  
 
Pytanie nr 7:  
 
Jaka będzie maksymalna wilgotność przekazywanych Wykonawcy „wilgotnych" odpadów 
technologicznych (tj. z pras filtracyjnych), pochodzących z ZG „Janina" (część Nr 2 i 4 
zamówienia)? 
 
Odpowiedź: 
Maksymalna wilgotność przekazywanych Wykonawcy tak zwanych „wilgotnych” odpadów 
technologicznych pochodzących z ZG „Janina” (część Nr 2 i 4 zamówienia) będzie wynosić 
maksymalnie 32 %. 
 
Pytanie nr 8:  
 
Jaki   będzie   procentowy   udział   (w   ogólnej   ilości)   przekazywanych   Wykonawcy   
„wilgotnych"   odpadów technologicznych  (tj.  pochodzących  z  pras filtracyjnych),  
pochodzących  z  ZG  „Janina"  (część  Nr  2  i  4 zamówienia)? 
 
Odpowiedź: 
Procentowy udział (w ogólnej ilości) przekazywanych Wykonawcy tak zwanych „wilgotnych" 
odpadów technologicznych pochodzących z ZG „Janina" (część Nr 2 i 4 zamówienia) będzie 
wynosić maksymalnie 85%. 
 

 

W załączniku Nr 8 do SIWZ (Projekt Umowy), Zamawiający w § 4 ust. 5 (Zasady rozliczeń) 
określa zasady rozliczania odbieranych ilości. W ramach zadania nr 3, ilość wywiezionych 
odpadów transportem samochodowym, odbywać się będzie na podstawie każdorazowego 
ważenia ładownych samochodów na wadze samochodowej. 
 

 

Pytanie nr 9:  
 
Jako, że na terenie ZG Sobieski rejon Szybu Piłsudski brak jest wagi samochodowej, 
każdorazowych ważeń należy dokonywać na terenie Szybu Sobieski. Czy Zamawiający 
dopuszcza dokonywanie ważeń samochodów ładownych na legalizowanej wadze 
samochodowej Wykonawcy i rozliczanie ilości na ich podstawie? 
 
Stosownie do art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W 
opublikowanym ogłoszeniu oraz w SIWZ Zamawiający nie określił przedmiotu zamówienia w 
sposób jednoznaczny, nie zostały bowiem podane warunki wykonywania zamówienia 
mające podstawowe znaczenie, dla ustalenia wysokości ceny za świadczoną usługę, a także 
pozwalające na określenie przez Wykonawcę zaplecza technicznego potrzebnego do 
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wykonania umowy przez cały czas jej trwania. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem oraz 
SIWZ, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 2 ust. 9a), tym samym 
obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne określenie warunków zmówienia, oraz takie 
sformułowanie istotnych postanowień umowy, aby jasno wynikały z nich ilości zmówienia 
oraz terminy wykonywania zamówienia dla poszczególnych ilości. Przewidziane obecnie 
przez Zamawiającego warunki, stanowią jedynie ramowe określenie ilości i terminów 
wykonania zamówienia. Art. 29 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż przedmiot zamówienia nie 
może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Brak opisu 
przedmiotu zamówienia umożliwiającego ustalenie rzeczywistej ceny za świadczona usługę 
oraz określania potrzebnego zaplecza technicznego wykonawcy dla należytego 
zrealizowania umowy przez cały czas jej trwania, stwarza warunki do nierównego 
traktowania oferentów oraz godzi w obowiązek Zamawiającego zapewnienia uczciwej 
konkurencji. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie każdorazowego ważenia wszystkich 
samochodów na wadze samochodowej w rejonie szybu Sobieski. 
 


