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Rybnik, dnia 5 czerwca 2020 r. 

                                              

                                                    Wykonawcy 
   biorący udział w postępowaniu 

 

Nazwa postępowania:  

„USŁUGI PRZEWOZU DROGOWEGO UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I PRODUKTÓW 

WYTWORZONYCH NA ICH BAZIE Z MIEJSC WYTWORZENIA DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH                            

W REGIONIE: PÓŁNOC, POŁUDNIE, WSCHÓD, ZACHÓD, PGE EC S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA 

W BYDGOSZCZY, PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA, PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ 

ELEKTROWNIA OPOLE” 

Cześć I  -  REGION PÓŁNOC (EC GDAŃSK, EC GDYNIA) 

Część II  -  REGION POŁUDNIE (EL. RYBNIK) 

Część III -  REGION WSCHÓD (EC KRAKÓW) 

Część IV -  REGION ZACHÓD (ZEW KOGENERACJA S.A.) 

Część V  -  PGE EC S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W BYDGOSZCZY 

Część VI -  PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA 

Część VII -  PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE 
 

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 30 / PN / 2020 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 
 

1. Pytanie: 

 

„Wszelkiego rodzaju oświadczenia, jakie są wymagane w procesie przetargowym, winny być nie starsze 

niż 3 miesiące. Oczekiwanie na nowe wypisy trwa 2 tygodnie, co oznacza, że nie przekroczymy datę 

składania ofert tj. 09.06. czy w związku z tym możemy dołączyć odpisy starsze niż 3 miesiące, a jeśli nie 

to czy możemy je dosłać po terminie 09.06? Oczywiście sama oferta zostałaby złożona w terminie”. 

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca składając ofertę winien wraz z formularzem oferty złożyć wszystkie dokumenty wymagane 

przez Zamawiającego i określone w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. X ust. 3 

precyzyjnie określa sposób postępowania w przedmiotowej kwestii. 
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2. Pytanie: 

 

„Czy należy przyjąć że każda relacja jest realizowana „w kółku”” 

 

Odpowiedź: 

 

Możliwe jest wykonywanie tego rodzaju transportów w przypadku realizacji zamówień składanych przez 

naszych klientów na duże wolumeny dla jednej lokalizacji. Z sytuacjami takimi mamy do czynienia 

głównie w przypadku dostaw produktów inżynierii drogowej. Jednak czasy załadunku na naszych liniach 

produkcyjnych są ze względów ekonomicznych ograniczone godzinami od 6:15 do 13:30. 

 

3. Pytanie: 

 

„Jak procentowo rozkłada się wolumen ładunków na relacjach krótkich oraz dłuższych. Których jest 

zdecydowana większość”. 

 

Odpowiedź: 

 

Realizacja transportu uzależniona jest od popytu na oferowane przez Zamawiającego produkty                          

(uzależniona jest od zamówień klientów Zamawiającego). Aktualnie realizowane są transporty na 

wszystkie przedziały kilometrowe, o których mowa w zapytaniu. 

 

4. Pytanie: 

 

„Jak należy rozumieć zapis o 50% wartości frachtu w przypadku kiedy jest transport powrotny. Np. jeśli 

z A do B fracht wynosi 200 PLN to cała relacja w kółku będzie wynosiła 300 PLN zamiast 400 PLN”. 

 

Odpowiedź: 

 

W  załączniku nr 5 § 5 pkt. 4 jasno zostały sprecyzowane zasady na jakich realizowany jest transport 

powrotny: 

 

„4. W przypadku zapewnienia przez Zleceniodawcę ładunku powrotnego na zleconym kierunku, 

wynagrodzenie za usługę transportu powrotnego będzie wynosiło 50% wartości stawki kursu 

podstawowego określonej w załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku jeżeli droga powrotna będzie 

dłuższa o co najmniej 20% od kierunku podstawowego, cena uzgodniona zostanie przez Strony odrębnie 

w wyniku negocjacji” 

 

Np. Koszt zleconego frachtu A) wynosi 1000 zł, koszt powrotnego frachtu B) wynosi 1100, to zgodnie z 

powyższym Zleceniodawca zapłaci za usługę A) 1000 zł i za usługę B) 550 zł. 
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5. Pytanie: 

 

„Dzień dobry, 

Dziś wysyłam dokumenty do przetargu. Mam takie pytanie, ponieważ w tym roku w SIWZ jest wzmianka 

o dodatkowych warunkach, tj. przedstawienie dokumentów z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami 

oraz o statusie czynnego płatnika VAT. Nie bardzo rozumiem, czy wpis powyżej: “Zamawiający odstępuje 

od określenia warunków w tym zakresie” dotyczy tej kwestii? Jeśli jednak trzeba takie dokumenty 

przedłożyć, to nie jest to możliwe przed ostatecznym terminem składania ofert. Oczywiście takie 

dokumenty możemy uzyskać, ponieważ spełniamy wszystkie warunki w tym zakresie,  jednakże zostaną 

dosłane w późniejszym terminie. Proszę o informację, czy wnioskować do w/w urzędów o te 

zaświadczenia? Czy wystarczy Państwu nasze poświadczenie o spełnianiu tych warunków.”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zdanie na końcu pkt. 1.2.1. i 1.2.3. SIWZ , że „Zamawiający odstępuje od 

określenia warunków w tym zakresie” dotyczy odpowiednio warunków udziału w postępowaniu, 

mówiących o : 

1) Posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym, gdzie 

Zamawiający mógłby określić dodatkowy warunek w tym zakresie.  

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, gdzie 

Zamawiający mógłby określić dodatkowe warunki w tym zakresie. 

Tak więc zapis ten nie dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 1.3.1. – 1.3.5. SIWZ. 

Wykonawca składając ofertę winien wraz z formularzem oferty złożyć wszystkie dokumenty wymagane 

przez Zamawiającego i określone w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. X ust. 3 

precyzyjnie określa sposób postępowania w przedmiotowej kwestii. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

1. Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ stanowią integralną część dokumentacji 

przetargowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje publikowania jednolitych tekstów dokumentacji przetargowej. 

3. Wykonawcy składający oferty w niniejszym postępowaniu mają obowiązek uwzględnienia wszystkich 

odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ w składanych przez siebie ofertach. 

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed opublikowaniem niniejszych odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

mogą, zgodnie z pkt VIII ust. 4 SIWZ:  

„Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni                    

to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane                 

i złożone w ten sam sposób, co oferta.”. 


