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Rybnik, dnia 3 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: 

 

„Prosimy o dokładne określenie jaki asortyment ładunków będzie przewożony na naczepach 

skrzyniowych oraz uściślenie pojęcia „Uboczne Produkty Spalania i produkty wytwarzane na ich bazie”. 

 

Odpowiedź: 

 

Naczepami skrzyniowymi będą przewożone:  

a) Produkty workowane (worki 25 kg), na paletach 1400 kg (Cement portlandzki popiołowy, Mineralne 

spoiwa górnicze UTEX itp.); 

b) Produkty w opakowaniach Big-Bag, na paletach 500 i 1000 kg (Nawozy Siarkowo-Wapniowe 

AgroSulCa). 
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Uboczne Produkty Spalania to popioły, żużel, gips i inne substancje, które powstają w elektrowniach czy 

elektrociepłowniach w wyniku procesu spalania węgla kamiennego lub brunatnego. Zamawiający 

posiada w swojej ofercie handlowej szeroki asortyment produktów inżynieryjnych oraz popiołów 

wytwarzanych na bazie Ubocznych Produktów Spalania.  

 

2. Pytanie: 

 

„W załączniku nr 5 – propozycja umowy Zleceniodawca w §2, pkt.1, ppkt.c) wymaga od Zleceniobiorcy 

oświadczenia, że otrzymał wymienione instrukcje oraz, że zapoznał się z zasadami BHP oraz innymi 

regulacjami obowiązującymi na terenach jednostek energetycznych obsługiwanych przez 

Zleceniodawcę. 

Ponieważ w SIWZ nie podano wszystkich punktów docelowych prosimy o przesłanie wszystkich instrukcji 

i materiałów z którymi Zleceniobiorca powinien się zapoznać na nasz adres e-mail (dotyczy części 

II,III,VII)”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zasady BHP oraz inne regulacje będą przekazane Zleceniobiorcom wyłonionym w wyniku postępowania 

przetargowego. Zgodnie z SIWZ na etapie składania oferty nie jest wymagane oświadczenie dot. 

przestrzegania standardowych zasad BHP oraz innych podstawowych regulacji obowiązujących 

obligatoryjnie na terenach jednostek energetycznych. 

 

3. Pytanie: 

 

„W załączniku nr 5 – propozycja umowy Zleceniodawca w §2 pkt.2 napisano „Na prośbę Zleceniodawcy, 

Zleceniobiorca prześle wyżej wymienione instrukcje na wskazany adres e-mail”- naszym zdaniem 

proponowany zapis jest oczywistą omyłką pisarską do poprawienia”. 

 

Odpowiedź: 

 

Przedmiotowa treść §2 pkt.2 jest oczywistą omyłką pisarską i zostanie poprawiona w treści umowy 

zawieranej z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, w odpowiednich 

częściach zamówienia. 

Tym samym Zamawiający modyfikuje dotychczasową treść §2 pkt.2 Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór 

umowy) nadając mu nowe brzmienie: 

„Na prośbę Zleceniobiorcy, Zleceniodawca prześle wyżej wymienione instrukcje na wskazany adres             

e-mail.”  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji jednolitego tekstu wzoru umowy, 

uwzględniającego odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ. 

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, musi uwzględnić wszystkie zmiany 

wprowadzone przez Zamawiającego w wyniku odpowiedzi na zapytania do SIWZ w swojej ofercie,                        

a składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca potwierdza tym samym, że zapoznał się                      

z dokumentacją przetargową, w tym z odpowiedziami Zamawiającego na zapytania do SIWZ 

(stanowiącymi integralną część dokumentacji przetargowej).  
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4. Pytanie: 

 

„Mając na uwadze zapisy w projekcie umowy odnośnie możliwości naliczenia przez Zleceniobiorcę 

dodatkowego wynagrodzenia Zleceniodawcy w przypadku wydłużonego czasu rozładunku lub załadunku 

prosimy o precyzyjne określenie „normatywnego czasu rozładunku i załadunku”, którego przekroczenie 

będzie traktowane jako przedłużenie”. 

 

Odpowiedź: 

 

W  załączniku nr 5 § 11 pkt. 1 i 2 jasno zostały sprecyzowane zasady na jakich Zleceniobiorca ma prawo 

do dodatkowego wynagrodzenia: 

 

„1. W przypadku wydłużonego czasu rozładunku, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć Zleceniodawcy 

dodatkowe wynagrodzenie za godziny postojowe w wysokości 100 złotych za każdą godzinę licząc od 

drugiej pełnej godziny postoju. 

2. W przypadku wydłużonego czasu załadunku, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć Zleceniodawcy 

dodatkowe wynagrodzenie za godziny postojowe w wysokości 100 złotych za każdą godzinę licząc od 

drugiej pełnej godziny postoju.” 

 

Np. dostawa planowana była na godz. 12:00, (transport dotarł punktualnie do miejsca rozładunku) 

jednak z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy rozładunek materiału zakończył się dopiero o godz. 

16:00 – zgodnie z zapisem Zleceniobiorca ma prawo naliczenia 3 godzin postojowych, w sumie 300 zł. 

 

5. Pytanie: 

 

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego (Zleceniodawcy) czy w przypadku krótszych tras                            

np. do 40 km przewidywane jest wykonywanie transportów w kółko przez cały czas trwania dniówki”. 

 

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. 

 

6. Pytanie: 

 

„W nawiązaniu do przetargu mam pytanie odnośnie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS 

ponieważ urzędy te mają 7 dni na przesłanie zaświadczenia a czas do zamknięcia przetargu jest dość 

krótki. Gdyby któryś z urzędów nie zdążył przesłać zaświadczenia czy istnieje możliwość przesłania 

oświadczeń a po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dostarczyć je później”. 

 

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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7. Pytanie: 

 

„Zwracam się z prośbą o nakreślenie mniej więcej charakteru wysyłek popiołów autocysternami                                   

z Elektrowni Opole. W jakie rejony kraju ( bądź, województwa / okolice )  najczęściej będą to wysyłki, czy 

wgl. są Państwo w stanie powiedzieć czy będą to w przeważającej większości kursy powyżej 200 km czy 

raczej będą to trasy krótkie do 50 km a może do 100 km. Byłbym wdzięczny za możliwie jak największą 

ilość informacji, która nadała by mi obraz współpracy na tym kierunku. Proszę wybaczyć dociekliwość ale 

jest ona podyktowana chęcią jak najlepszego poznania charakteru wysyłek z tego Zakładu                                               

i przygotowaniem odpowiednio dobrej oferty”. 
 

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.  
 

8. Pytanie: 
 

„Czy w ramach części dla Regionu Południe można złożyć ofertę cenową tylko na wywrotki typu 

„wanna”? Czy musi być całość w ramach danej części dla Regionu Południe?”. 
 

Odpowiedź: 
 

Tak, Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje możliwość składania ofert 

częściowych np. na wybrany Region (Część Zamówienia) oraz na wybrany rodzaj transportu.                  

Można przykładowo złożyć ofertę na „wywrotki” w Regionie Południe i „autocysterny” w Regionie 

Zachód. 
 

9. Pytanie: 
 

„Czy licząc ilość kilometrów od załadunku do rozładunku przyjąć najkrótszą trasę czy najszybszą”. 
 

Odpowiedź:  
 

Należy przyjąć trasę najkrótszą. 
 

10. Pytanie: 
 

„Jestem zainteresowany przetargiem na transport popiołów cementowozami. Jednym z wymogów jest 

załączenie zaświadczeń z US i ZUS. W dniu wczorajszym wystąpiłem do urzędów o wydanie zaświadczeń. 

Jest ryzyko że nie otrzymam ich przed datą złożenia ofert. 

Czy jest możliwość złożenia oferty bez tych załączników?”. 
 

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. 

 

( 4 )  
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11. Pytanie: 

 

„Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 30/PN/2020 ma zaakceptować projekt 

umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Czy wystarczające jest podpisanie  załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz 

oferty” (w punkcie 7 zawarte jest oświadczenie o akceptacji projektu umowy) czy należy dołączyć 

zaparafowany załącznik nr 5 do SIWZ?”. 

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca w ofercie musi dołączyć zaparafowany załącznik nr 5 do SIWZ, mając na uwadze wszelkie 

zmiany wprowadzone do dokumentacji przetargowej, na skutek odpowiedzi Zamawiającego                                      

na zapytania do SIWZ. 

 

12. Pytanie: 

 

„Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym nr 30/PN/2020 załącza „Formularz 

cenowy” (załącznik nr 2 do SIWZ). Interesuje mnie typ transportu: Ciągniki z naczepami 

samowyładowczymi (wywrotki), miejsce załadunku Opole. Proszę o informację, czy wynagrodzenie                     

za zadanie transportowe (za kurs) będzie uwzględniało tonaż przewożonego ładunku?”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający żąda określenia w formularzu cenowym dotyczącym np. typu transportu: „Ciągniki                           

z naczepami samowyładowczymi (wywrotki)” podania ceny za zadanie transportowe (za kurs, fracht). 

Zamawiający wymaga w ramach tej ceny przewozu ładunku masowego o wartości średniej, co najmniej 

25 Mg. Do stawek, określonych przez Wykonawcę, doliczane będą odpowiednie dla danego zadania 

transportowego opłaty drogowe, wyliczone oficjalnymi kalkulatorami elektronicznymi, w taryfie emisji 

spalin Euro 6 w przypadku systemu Viatoll i w kategorii 4, w przypadku opłat autostradowych. 

 

13. Pytanie: 

 

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekcji IX Składanie ofert” opisano sposób 

dostarczenia i zabezpieczenia oferty. Czy jako koperty wewnętrznej można użyć zwykłej, białej         

koperty ?.” 

 

Odpowiedź: 

 

Jako koperty wewnętrznej można użyć dowolnej koperty, opisanej zgodnie z wymaganiami SIWZ, tj.: 

NAZWA WYKONAWCY 

ADRES WYKONAWCY 

Oferta w przetargu nieograniczonym nr 30/PN/2020 na: 

„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” 
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14. Pytanie: 

 

„Czy konieczna jest wpłata wadium, jeśli tak, to w jakiej kwocie? 

W związku z remontem na ul. Igołomskiej stawka jest podwyższona, czy w ofercie podać dwie różne 

stawki, czy tylko podstawową, która będzie obowiązywała po zakończeniu remontu ?”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający odstąpił od wymogu wpłaty wadium warunkującego „ważność” składanej oferty. Treść  

SIWZ jednoznacznie przesądza o tym fakcie. 

Odnośnie zapytania dotyczącego remontowanej ul. Igołomskiej w Krakowie, Zamawiający żąda podania 

stawki podstawowej (obowiązującej niezależnie od remontu danego odcinka). Wszystkie sytuacje 

wyjątkowe, wynikające z objazdów i remontów dróg, analizowane będą indywidualnie z wyłonionymi 

Wykonawcami w trakcie realizacji umowy.  

 

 

 

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 składanym prze 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.”. 
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