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Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie odbioru i gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi o kodzie 168101*, z terenu nieruchomości o nr ewid.
4128/2 położonej przy ulicy Płockiej w mieście Sierpc, w ilości ok. 220 Mg”
Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:
Pytanie nr 1: Zgodnie z art. 160 ust. 3, ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r prosimy o
przedstawienie opisu odpadu niebezpiecznego.
Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) jeżeli wytwórca
odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi
odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru
w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za gospodarowanie
odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów.
Wszelkie obowiązki, o których mowa w art. 160 ust. 3 wc. ustawy należą do wykonawcy –
następnego posiadacza odpadów.
Pytanie nr 2: Jakich dokumentów Zamawiający będzie oczekiwał jako dowodu na brak
zaległości w opłacaniu opłat środowiskowych ?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia zaświadczenia Marszałka Województwa
właściwego ze względu na wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do
15.01.2017r.
Odpowiedź nr 3:
Zmiana terminu wykonania umowy możliwa jest zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.
Pytanie nr 4: Proszę o udzielenie informacji jak wygląda odpad?
Odpowiedź nr 4:
Odpad objęty zmówieniem zmagazynowany jest w 1000 l mauzerach (paletozbiornikach),
w 80 % odpad znajduje się w ciekłym stanie skupienia - najprawdopodobniej są to kwasy.
Z protokołu pokontrolnego pracowników WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wynika, iż
w jednym pojemniku znajduje się ciemnobrunatna gęsta ciecz o niezidentyfikowanym
zapachu (nie przypomina ropopochodnych). Jeden pojemnik zawiera jasno zieloną,
klarowną ciecz z napisem ściek pH=1 do utylizacji. W jednym z pojemników ujawniono zużyte
opakowania po kosmetykach, pojemniczki z próbkami, fiolki i kartonowe opakowania po
lekach.

Pytanie nr 5: Czy posiadają Państwo jakieś zdjęcia?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający udostępnia posiadane zdjęcia w załączeniu. Wykonawca we własnym zakresie
powinien przeprowadzić oględziny terenu przed złożeniem oferty.
Pytanie nr 6: Czy posiadacie szczegółowy wykaz odpadów?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie posiada szczegółowego wykazu odpadów.
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