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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego SA”. 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ  ORAZ  
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
 

W związku z otrzymanym pismem od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie 

odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego 

Koncernu Węglowego SA”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą,  

w załączeniu cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.  

 Jednocześnie w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający dokonuje 

zmiany  terminu składania ofert określonego w sekcji XI ust. 4 SIWZ z „do dnia 

26.10.2010 r. do godz. 10.00” na „do dnia 29.10.2010 r. do godz. 10:00”. Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert określonego w sekcji XI ust. 6 SIWZ z „dnia 

26.10.2010 r. o godz. 11:00” na „dnia 29.10.2010 r. o godz. 11:00”. 

Miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20.10.2010  
 
 

Pytanie nr 1  
Z uwagi na konieczność przedstawienia w ofercie przetargowej stosownych decyzji  
na odzysk odpadów, czy Zamawiający poda procentowy lub ilościowy udziału odpadów  
o kodzie 01 01 02 w globalnej ilości oddzielnie dla części Nr 1 i Nr 2 i jednoczesnym 
podziałem na odbiory kolejowe i samochodowe? 

Z uwagi na koszty stałe, jakie Wykonawca musi ponieść w celu zapewnienia wykonania 
zamówienia, podstawowe znaczenie przy kalkulacji i ostatecznym określeniu ceny 
jednostkowej, oferowanej w przetargu, ma gwarancja Zamawiającego, zapewniania 
realizacji umowy na minimalnym poziomie oraz gwarancja zapewniania realizacji 
przedmiotu umowy w równych odstępach czasu. 
 
Odpowied ź: 
W części nr 1 zadania całość odpadów do odbioru kolejowego będzie o kodzie 010412, 
całość odpadów do odbioru samochodowego będzie o kodzie 010402,  
w części nr 2 zadania całość odpadów będzie o kodzie nr 010412, zgodnie z ilościami 
zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie nr 3 i 4. 

Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający gwarantuje - dla części Nr 1 i Nr 2 (z podziałem na odbiory kolejowe  
i samochodowe) - minimalny poziom odbioru odpadów w okresie obowiązywania umowy? 
Pytanie nr 3  
Ile wynosi gwarantowany - dla części Nr 1 i Nr 2 (z podziałem na odbiory kolejowe i  
samochodowe)   -   minimalny   poziom   odbioru   odpadów   w   całym   okresie 
obowiązywania umowy? 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy, określił szacunkowe ilości 
jakie planuje zrealizować w okresie obowiązywania umowy, jednakŜe mogą one ulec 
zmianie w zaleŜności od realizacji planu produkcji. 
  
Pytanie nr 4  
Czy realizacja zamówienia - dla części Nr 1 i Nr 2 (z podziałem na odbiory kolejowe  
i samochodowe) - będzie następować w równych - miesięcznych - częściach w czasie 
obowiązywania umowy? 
 
Odpowied ź: 
Realizacja zamówienia dla części nr 1 i 2 nie będzie następować w równych  
– miesięcznych częściach w czasie obowiązywania umowy 
 
Pytanie nr 5  
Ile wynosi szacowany - dla części Nr 1 i Nr 2 (z podziałem na odbiory kolejowe  
i samochodowe) - minimalny poziom odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach  
w czasie obowiązywania umowy? 

Stosownie do art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. W opublikowanym ogłoszeniu oraz w SIWZ Zamawiający nie określił 
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, nie zostały bowiem podane warunki 
wykonywania zamówienia mające podstawowe znaczenie, dla ustalenia wysokości ceny 
za świadczoną usługę, a takŜe pozwalające na określenie przez Wykonawcę zaplecza 
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technicznego potrzebnego do wykonania umowy przez cały czas jej trwania. Zgodnie z 
opublikowanym ogłoszeniem oraz SIWZ, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej (art. 2 ust. 9a), tym samym obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne 
określenie warunków zmówienia, oraz takie sformułowanie istotnych postanowień umowy, 
aby jasno wynikały z nich ilości zmówienia oraz terminy wykonywania zamówienia dla 
poszczególnych ilości. Przewidziane obecnie przez Zamawiającego warunki, stanowią 
jedynie ramowe określenie ilości i terminów wykonania zamówienia. Art. 29 ust. 2 ustawy 
PZP stanowi, iŜ przedmiot zamówienia nie moŜe być opisany w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Brak opisu przedmiotu zamówienia umoŜliwiającego 
ustalenie rzeczywistej ceny za świadczona usługę oraz określania potrzebnego zaplecza 
technicznego wykonawcy dla naleŜytego zrealizowania umowy przez cały czas jej 
trwania, stwarza warunki do nierównego traktowania oferentów oraz godzi w obowiązek 
Zamawiającego zapewnienia uczciwej konkurencji. 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu Zamówienia, określił średnie 
miesięczne ilości jakie planuje zrealizować w okresie obowiązywania umowy, jednakŜe 
mogą one ulec zmianie w zaleŜności od realizacji planu produkcji. 

 


