
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ldz. DGT/             /13                         Starogard Gdański, dnia  11.02.2013 roku  
        
 

 
 
 

Dotyczy: przetargu NR 336/DKOT 

 

„Transport  odpadów  z grupy 17 innych niż niebezpieczne i z grupy 

20 innych niż niebezpieczne na podstawie katalogu odpadów zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. 
Nr.112 poz. 1206) na składowisko wskazane przez zamawiającego ”  

 

Zamawiający informuje, że w dniu 07.02.2013 r. wpłynęły zapytania, na które udziela 

następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1: 

Zamawiający w Rozdziale I § 3 pkt. 1.1 żąda przedstawienia zezwolenia na transport odpadów. Czy 

Zamawiający nie powinien żądać także zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym 

transporcie drogowym rzeczy, który niezbędny jest do odjęcia i wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy? 

Odpowiedź : 

NIE 
Zamawiający żąda w ofercie dokumentów zawartych w § 3  Wymagania formalno – prawne SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z grupy 17 i 20 innych niż niebezpieczne. Proszę 

podać kody należące do tej grupy. 

Odpowiedz: 

Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów zgodnie z tym katalogiem Transport  odpadów  
z grupy 17 innych niż niebezpieczne i z grupy 20 innych niż niebezpieczne na podstawie katalogu 
odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr.112 poz. 
1206) na składowisko wskazane przez zamawiającego, z pominięciem odpadów niebezpiecznych 
występujących w tych grupach. 



 
 
Pytanie nr 3: 

Proszę określić sposób załadunku odpadów z grupy 17 i 20. 

Odpowiedz: 

Załadunek odpadów z rampy i przy pomocy ładowarek. 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę określić stan odpadów tj. czy odpady znajdują się luzem, czy są prasowane w belach itd. 

Odpowiedz: 

Odpady będą luzem. 
 
Pytanie nr 5: 

Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę 4 pojazdów, informując jednocześnie w Rozdziale II § 

9 pkt 3, iż Wykonawca zobowiązuje się do transportu 25 Mg w ciągu doby. W jakim celu Zamawiający 

wymaga więc aż 4 pojazdów? 

Odpowiedz: 

Tak 
4 pojazdy w celu transportu odpadów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby dziennej,  
 
Pytanie nr 6: 

Proszę podać średnią dzienną ilość kursów transportowanych odpadów na podstawie lat poprzednich 

np. 2012r. 

Odpowiedz: 

Zamawiający zawarł odpowiedz na to pytanie w SIWZ, Rozdział II  § 9 pkt 6. 
 
Pytanie nr 7: 

Proszę podać średnią dzienną ilość ton odpadów na jeden transport na podstawie lat poprzednich np. 

2012r. 

Odpowiedz: 

Zamawiający zawarł odpowiedz na to pytanie w SIWZ, § 9 pkt 6. 
 
Pytanie nr 8: 

Czy istnieje możliwość skorzystania z miejsc postojowych dla pojazdów Wykonawcy u Zamawiającego? 

Odpowiedz: 

Nie 
Nie ma możliwości. 
 
Pytanie nr 9: 
Proszę podać miejsce do którego transportowane będą odpady. Czy transport odbywać się będzie 

drogami płatnymi? 

Odpowiedz: 



 
Transport odpadów odbywać się będzie na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Tak 
może odbywać się drogami płatnymi. 
 
Pytanie nr 10: 

Zamawiający żąda podania ceny netto i brutto za 1 km. Czy Zamawiający płacił będzie za usługę 

transportu odpadów w obie strony czy tylko za transport odpadów od Zamawiającego do miejsca 

składowania? 

Odpowiedz: 

Jeżeli zamawiający zleci transport odpadów na trasie do 60 km od miejsca załadunku do miejsca 
wyładunku to za usługę transportu zapłaci w dwie strony, a jeżeli powyżej 60 km to tylko w jedną 
stronę. 
 
Pytanie nr 11: 

Zamawiający w Rozdziale II § 9 pkt 12 informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy „przygotowanie 

odpadów do transportu”. Na czym dokładnie to „przygotowanie odpadów do transportu” będzie polegało? 

Odpowiedz: 

Przygotowanie odpadów do transportu będzie polegało na ich zabezpieczeniu w sposób 
uniemożliwiający zanieczyszczenie tras przejazdu oraz pylenie odpadów.  
 
Pytanie nr 12: 

Zamawiający w Rozdziale II § 9 pkt 12 informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy „przestrzeganie 

przepisów BHP przy załadunku...”. Za załadunek odpadów odpowiada Zamawiający? Jeżeli tak to na 

Zamawiający  spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów BHP, gdyż Wykonawca tylko podstawia 

pojazd do załadunku. 

Odpowiedz: 

Zamawiający w Rozdziale II § 9 pkt 12 informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy również 
przestrzeganie przepisów BHP przy załadunku, transporcie a w szczególności przy rozładunku 
odpadów. 
 
Pytanie nr 13: 
Zamawiający wymaga, aby wykonywać usługę transportu odpadów pojazdami ze skrzynia 

samowyładowczą wyposażoną w tylne drzwi. Czy Zamawiający dopuszcza tzw. „ruchome podłogi” i 

kontenery do transportu odpadów, które to posiadają tylne drzwi?. 

Odpowiedz: 

Tak 
Zamawiający dopuszcza tzw. „ruchome podłogi” i kontenery posiadające tylne drzwi. 
 

 
 


