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Wszyscy wykonawcy 
 

WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Usługa 
rozdrabniania gabarytów”, znak sprawy 14/2020. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 29.09.2020r. 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 
Maszyna do rozdrabniania ma być wzywana co dwa tygodnie i pracować od 7-20. A ile dni? Skoro 
przewidujecie 40mth mc. to pracy będzie na 3-4 dni? 
Odpowiedź: 
Średnio w miesiącu odpadów dostarczanych do zakładu jest 600Mg przy założeniach 15Mg/1Mth. 
600/15=40.  W/w godzinach maszyna może pracować. 
Zamawiający informuje, iż zapis pkt. 3.2 SIWZ, oraz §2 pkt. 1 i 2 dotyczący dostarczania maszyny, 
należy rozumieć, iż  maszyna ma być dostarczana co dwa tygodnie od zakończenia poprzedniego 
zlecenia rozdrabniania. 
 
Pytanie nr 2 
Jeśli firma posiada dwie maszyny to czy może wypisać parametry obu? I pracować nimi zamiennie? 
Odpowiedź: 
Jeśli obie maszyny spełniają wymagania SIWZ to Zamawiający wyraża zgodę na podanie 
paramentów obu maszyn Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 3 
Maszyny są ubezpieczone ale w leasingu? Czy to problem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie stanowi problemu ubezpieczenie maszyny w leasingu, gdyż 
Wykonawca ma świadczyć usługi rozdrabniania gabarytów.  
 
Pytanie nr 4 
Co to znaczy że maszyna ma posiadać określone zezwolenie do pracy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż maszyna powinna posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające ją do 
pracy, zgodnie z jej przeznaczeniem.  
 
Pytanie nr 5 
Sam przetarg jest na usługę rozdrabniania odpadów dlaczego więc w SIWZ pojawią się : "5.3.12.  
W sytuacji, gdy Wykonawca powierzy odbiór, transport lub utylizację odpadów podwykonawcy 
zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące tego podwykonawcy, tj. przedstawić uprawnienia 
zgodne z obowiązującymi przepisami do wykonywania tych czynności." 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w/w zapis został wpisany omyłkowo do treści SIWZ i nie ma nic wspólnego 
z przedmiotowym postępowaniem przetargowym.  
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
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