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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy taśm przenośnikowych dla potrzeb Spółek Grupy 
TAURON” - nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/02732/L (sprawa nr 46/2014/EEZP/ 
JW). 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy taśm przenośnikowych dla potrzeb Spółek 

Grupy TAURON”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 

cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

 
Pytanie 1: 
 

„Jaka jest szacunkowa ilość taśm przeznaczonych do odbioru w zamian za taśmy 
dostarczone?”. 
 

Odpowiedź: 
 

W spółkach Grupy TAURON gospodarka zużytymi taśmami przenośnikowymi prowadzona 
jest wg obowiązujących w spółkach uregulowań i przepisów wewnętrznych. Zapisy w § 4 
wzoru umowy Zamawiający zawarł na wypadek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia 
na dzień dzisiejszy okoliczności, które spowodowałyby konieczność utylizacji 
przedmiotowych odpadów poza Spółkami Grupy TAURON. Ilość taśm przenośnikowych 
przeznaczonych do odbioru nie może przekraczać ilości dostarczonej taśmy. 

 
Pytanie 2: 
 

„Skoro odbiór zużytych taśm dokonywany jest na wniosek to jakimi przesłankami kierować 
się będzie Zamawiający składając taki wniosek lub odstępując od jego złożenia?”. 
 

Odpowiedź: 

Główną przesłanką dla Zamawiającego będzie ilość odpadów wykraczająca poza zdolności 
magazynowe Zamawiającego. 
 



 

 

Pytanie 3: 
 

„Czy taśmy odbierane w zamian za taśmy dostarczone odpowiadać będą rodzajowo taśmom 
dostarczanym (szerokość, długość, materiał z którego taśmy są wytwarzane)?”. 
 

Odpowiedź: 
 

Taśmy odbierane w zamian za taśmy dostarczane nie będą odpowiadać rodzajowo taśmom 
dostarczanym w zakresie wymiarów. 

 
Pytanie 4: 
 

„Czy pojęcie „ilości odpowiadającej ilości dostarczanego towaru”? użyte w przepisie art. 4 
ust 2 wzoru umowy odnosi się do długości czy wagi?”. 
 

Odpowiedź: 
 

Pojęcie „ilości odpowiadającej ilości dostarczonego towaru” dotyczy wagi. 

 
Pytanie 5: 
 

„Czy taśmy przeznaczone do odbioru będą przygotowane do transportu (oczyszczone 
i zwinięte)? Czy zamawiający zapewnia załadunek zużytych taśm na podstawiony pojazd?” 
 

Odpowiedź: 
 

Taśmy przeznaczone do odbioru nie będą oczyszczone i zwinięte. Zamawiający zapewnia 
załadunek zużytych taśm na podstawiony pojazd. 

 
Pytanie 6: 
 

„Pod jakim kodem odpadów klasyfikuje Zamawiający taśmy przeznaczone do odbioru 
w ramach umowy?” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający klasyfikuje przedmiotowe taśmy następującym kodem: 070299 („inne 
niewymienione”).  

 
Pytanie 7: 
 

„Czy taśmy przeznaczone do odbioru w zamian za taśmy dostarczone są także 
klasyfikowane jako odpad niebezpieczny? Jeżeli tak to jaki jest procentowy udział takich 
taśm w całym wolumenie taśm przeznaczonych do odbioru?”. 
 

Odpowiedź: 
 

Taśmy przeznaczone do odbioru nie są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny. 

 
Pytanie 8: 
 

„Jak ustalany jest termin odbioru taśm zużytych? Czy zamawiający dopuszcza periodyczne 
odbiory zużytych taśm transportem całosamochodowym (24 tony)?”. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający dopuszcza periodycznych odbiorów zużytych taśm. 
Termin odbioru taśm jest ustalany przez Zamawiającego i Wykonawcę, jednakże tylko w dni 
robocze tygodnia w godzinach od 700 do 1300. 
 


