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 Rybnik, 25 maja 2022 r. 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nazwa postępowania: Odbiór i zagospodarowanie osadów z dekarbonizacji wody (kod odpadu 19 

09 03) 

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 2022/PN/56. 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Pytanie 1: 

Czy ofertę można złożyć wyłącznie w formie papierowej czy dopuszczalne jest jej złożenia w postaci 

elektronicznej?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z przedstawioną Specyfikacją Warunków Zamówienia, ofertę (w formie papierowej) należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Podmiejska 119A, 44-207 Rybnik), osobiście lub za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

 

 

Pytanie 2: 

Jeżeli nazwa podwykonawcy w zakresie załadunku i transportu odpadów nie jest znana na etapie 

składania ofert, to czy Wykonawca może zaznaczyć ten fakt w formularzu ofertowym bez wskazania 

konkretnej firmy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konieczne jest wskazanie w treści oferty konkretnego podwykonawcy, w 

celu umożliwienia weryfikacji posiadanych, niezbędnych do realizacji usługi uprawnień i/lub wpisów 

określonych w Ustawie o Odpadach, tj.: zezwolenia na gospodarowanie odpadami o kodzie 19 09 03 

lub wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jako 

sprzedawca odpadów (Dział VIII BDO) lub pośrednika w obrocie odpadami (Dział IX BDO) w 

odniesieniu do odpadu o kodzie 19 09 03 a w przypadku podmiotu realizującego usługę transportu 

odpadu wpis do rejestru (Dział VII). Dopuszczalne jest wskazanie kilku podwykonawców. 
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Pytanie 3: 

Czy można wjechać na „poletka” sprzętem umożliwiającym wydobycie?  

Odpowiedź: 

Wjazd na poletka nie jest możliwy.  

 

 

Pytanie 4: 

Czy istniej możliwość wynajęcia od Zamawiającego koparki z długim ramieniem?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia koparki, zapewnienie sprzętu potrzebnego do realizacji usługi (w tym 

koparki z długim ramieniem) leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 5: 

W jakiej odległości od „poletek” jest waga?  

Odpowiedź: 

Odległość od poletek do wagi wynosi około 500 m. 

 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający zapewni swobodny dojazd do miejsca wydobycia odpadu pojazdami ciężarowymi? 

Odpowiedź: 

Tak, dojazd do poletek ciągnikiem z naczepą samowyładowczą (wywrotka) jest możliwy. 

 

 

Pytanie 7: 

Czy wymagane jest przedstawienie harmonogramu prac?  

Odpowiedź: 

Harmonogram prac będzie uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu 

postępowania zakupowego i wyłonieniu Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 8: 

Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji na odbiór opadu, określonego w § 4 ust 3. Umowy do 48 godz. 

od jego przesłania.  

Odpowiedź: 

Ilość odbieranego odpadu realizowana w kolejnym dniu roboczym będzie uzgadniana z Wykonawcą 

na dzień przed odbiorem, z uwzględnieniem możliwości Wykonawcy.  
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Pytanie 9: 

Jaką średniotygodniową ilość odpadu Zamawiający przewiduje do odbioru?  

Odpowiedź: 

Harmonogram prac (ilości, tempo oraz czas wywozu), będzie ustalany z Wykonawcą, w zależności od 

potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania odpadu, oraz możliwości 

Wykonawcy. W taki sposób aby możliwe było wykonanie usługi w czasie trwania umowy. Optymalne 

odbiory kształtują się na poziomie 750 Mg tygodniowo (150 Mg dziennie). 

 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający przewiduje wymóg posiadania od operatora koparki dodatkowych uprawnień 

np. energetycznych lub innych?  

Odpowiedź: 

Operator koparki obowiązany jest posiadać uprawnienia do obsługi koparki w danej klasie określonej 

w świadectwie zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.). Nie jest wymagane 

posiadanie przez niego innych uprawnień np. energetycznych.  

Realizacja usługi „Odbiór i zagospodarowanie osadów z dekarbonizacji wody (kod odpadu 19 09 03)” 

wykonywana jest na polecenie pisemne na pracę, gdzie wymogiem jest aby kierujący zespołem 

wskazany na poleceniu na pracę posiadał uprawnienia energetyczne Grupy 2 zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.). Operator koparki 

wówczas może być w składzie zespołu określonym w poleceniu pisemnym na pracę, mimo że nie 

posada uprawnień energetycznych. Polecenie pisemne na pracę generowane będzie przez 

pracownika PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. 

 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w postaci elektronicznej (dokument .pdf a nie e-

faktura)?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 5, pkt 3 wzoru umowy, Wykonawca będzie przekazywał fakturę ze wskazanego przez 

siebie adresu, na adres e-mail Zamawiającego. Faktura może być załączona w formacie .pdf, nie musi 

być to e-faktura. 

 

Z poważaniem, 

W imieniu Komisji Przetargowej 

16800488
Tekst maszynowy
Sekretarz
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