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Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: SUKCESYWNY OD-

BIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA 

w Olsztynie 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, na pod-

stawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wywozu odpadów zgromadzonych w 

kontenerach bezpośrednio po zabraniu ich z hali krat [190801] i/lub haki separatorów [190802], bez etapu 

przewozu ich do miejsca przeładunku oraz/lub bez przeładunku odpadu na samochodowe środki transportu? 

Co rozumie Zamawiający przez stwierdzenie przeładunek? Czy dopuszczalne jest przeładowanie kontene-

rów bez ich wysypywania? 

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadu bezpośrednio z miejsc powstawania tj. z hali krat 

[190801] i hali separatorów [190802], bez konieczności ich przeładowywania (rozumianego jako przesypy-

wanie). Warunkiem takiego rozwiązania jest wcześniejsze zważenie zestawu (tj. samochód oraz kontener 

bez odpadów) na wadze samochodowej znajdującej się w oczyszczalni ścieków przed wstawieniem pustego 

kontenera do hali krat i separatorów, a następnie zważenie tego samego zestawu (tj. samochód oraz konte-

ner z odpadami) na wadze samochodowej znajdującej się w oczyszczalni ścieków przy odbiorze odpadów.    

Dopuszczalne jest również przeładowanie kontenerów bez ich wysypywania. 

2. Zgodnie z pkt 3.3  
„Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wskazanych odpadów (skratki i piasek), przez co ro-
zumie się: 
a) przewóz własnymi lub wynajętymi przez wykonawcę samochodowymi środkami transportu na terenie 

oczyszczalni ścieków wypełnionych kontenerów z odpadami z miejsca wytworzenia odpadów do miejsca 
przeładunku odpadów (odległość ok.1 km) – hala krat, hala separatorów piasku; Wykonawca zobowiąza-
ny jest zapewnić transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca przeładunku w dni powszednie, 
soboty, niedzielę i święta; 

b)  załadunek przez wykonawcę własną lub wynajętą ładowarką odpadów na własne lub wynajęte samo-
chodowe środki transportu,  

c) przewóz przez wykonawcę odpadów do miejsc zagospodarowania”, 
Czy Zamawiający dopuszcza przewóz przez wykonawcę odpadów do miejsc zagospodarowania odbywał 
się przy użyciu wynajętych przez wykonawcę samochodowych środków transportu? 
 

 Zamawiający informuje, że wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-

powaniu polegać na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisami Rozdziału V SIWZ ust. 4.  

Zamawiający dopuszcza przewóz przez wykonawcę odpadów do miejsc zagospodarowania przy użyciu 

wynajętych przez wykonawcę samochodowych środków transportu. Nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Rozdziale V SIWZ, 

zgodnie z którymi każdy transportujący odpady musi posiadać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzają-

cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie o odpa-

dach z 14 grudnia 2012r. w zakresie transportu odpadów 19 08 01 i 19 08 02. Na karcie przekazania odpa-

dów w miejscu transportującego podpisuje się wówczas podwykonawca. 

 


