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 Znak   7/2020                                       Radom, dnia 21.04.2020r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

 
Tablica ogłoszeń 
Strona internetowa 

Wszyscy wykonawcy 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
pn. „Zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 komponent do produkcji RDF”. 
 
W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 16.04.2020r. dotyczącym treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U.  z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  
Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
W pkt 7.2 ppkt 3) SIWZ jest kwota 300 000,00  
W pkt 8.1 Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć przed podpisaniem umowy: ppkt 1 również jest  
kwota 300 000,00  
Natomiast  w Projekcie umowy § 5 ust. 1 wpisana jest kwota 500 000,00. 
Prosimy wyjaśnienie rozbieżności powyższych zapisów i wskazanie jednoznacznej wartości na jaką 
kwotę ma opiewać polisa OC. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga  posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia 
działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą nic 300 000zł.  
  
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający odpuszcza przekazywanie faktur drogą elektroniczna na wskazany przez 
Zamykającego adres email a tym samym czy uznaje datę wpływu na skrzynkę e-mail za datę 
otrzymania faktury. 

Odpowiedź: 
TAK. 
 
Pytanie nr 3 
Wykonawca wnioskuje o dodanie w  § 7 Projektu umowy następujących ustępów: 
ust. 5 Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 4 
W § 12 ust 1 lit. C) Projektu umowy widnieje zapis -  w przypadku uchybienia obowiązkowi 
określonemu  
w § 1 ust. 6  Ponieważ nie istnieje § 1 ust. 6 prosimy o doprecyzowanie zapisu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis i dokonuje zmiany w  § 12 ust 1 lit. C) Projektu umowy -  
w przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w § 2 ust. 4.   
 
Pytanie nr 5 
Wykonawca wnioskuje o dodanie w  § 7 ust 2 Projektu umowy następujących zdania: Bilanse zostanę 
przekazane w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 6   
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie § 9 Projektu umowy jako zapis zbyt ogólnikowy lub 
doprecyzowanie zapisu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 7 
Wykonawca wnioskuje do dodanie w § 9 Projektu umowy zdania; Wykonawca ma prawo do kontroli 
przekazywanej frakcji wysokokalorycznej w czasie jego załadunku w celu potwierdzenia zgodności  
z zapisami SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.   

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia,  iż istnieje możliwość kontroli frakcji wysokokalorycznej podczas załadunku. 
 
Pytanie nr 8 
W związku z obligatoryjnym prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO.  
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia pkt 11 poprzez 
usunięcie kropli na końcu zdania i dopisanie – oraz w systemie BDO poprzez wystawienie karty 
przekazania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia i dodaje w pkt 11 na końcu zdania : „ oraz 
w systemie BDO poprzez wystawienie karty przekazania odpadów, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Ustawie o odpadach”.  
 
Pytanie nr 9 
W związku z obligatoryjnym prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO.  
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia pkt 12 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pkt 12 w załączniku 2 do SIWZ.  
 
Pytanie nr 10 
W związku z obligatoryjnym prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO.  
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia pkt 13 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 
W związku z obligatoryjnym prowadzeniem ewidencji odpadów w systemie BDO.  
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia pkt 14 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pkt 14 w załączniku 2 do SIWZ.  
 
Pytanie nr 12 
Wykonawca wnioskuje o  zmianę treść zapisu Projektu umowy § 12 ust. 1 lit. a, poprzez dopisanie po 
istniejącym przecinku zdania; za odstąpienie od umowy uważa się odebranie niej niż 25% odpadów 
stanowiących przedmiot zamówienia.   

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o wyjaśnienie treść zapisu  Projektu umowy § 12 ust. 1 lit. b, czy w przypadku odebrania 
przez wykonawcę 1000 Mg – Zamawiający nie naliczy kar?  

Odpowiedź: 
TAK. 
 
Pytanie nr 14 
Czy przekazywany przez Zamawiającego odpad pochodził będzie z bieżącej segregacji czy został 
wcześniej zgromadzony. 
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Odpowiedź: 
Frakcja przekazywana Wykonawcy będzie przekazywana z bieżącej jak i ze zgromadzonej frakcji 
kalorycznej. 
 
Pytanie nr 15 
Czy przekazywany przez Zamawiającego odpad jest/będzie przechowywany pod zadaszeniem? 

Odpowiedź: 
Odpad przekazany nie jest przechowywany pod zadaszeniem. 
 
Pytanie nr 16 
Wykonawca wnioskuje o dodanie  § 14 Projektu Umowy ustępu  o treści  
„Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym z datę jego doręczenia w tym doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a)  zamawiający zaprzestał świadczenia usług lub realizuje usługi nienależycie,  
b) wszczęcie przez Zamawiającego procedur mających na celu ogłoszenie upadłości albo  
     likwidacji,  
c) złożenia przez Zamawiającego bądź osobę trzecią wniosku o ogłoszenie upadłości albo 
     likwidacji,  
d)  utraty przez Zamawiającego uprawnień do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa 
e) siły wyższej jak np. stanu pandemii, zagrożenia epidemicznego, epidemii, zagrożenia 

bezpieczeństwa, innych szczególnych zagrożeń, wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, itp. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 17 
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu §17 Projektu umowy na zapis: Ewentualne spory wynikłe  
w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby powoda.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pozostałe wymagania i zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Kierownik Zamawiającego 
 Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu  

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  


