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Janczyce Ż7.Io.2oŻor.

ODPOWIEDZT NA PYTANIA

'\N związku z pytaniami skieľowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. ,,odbióľ i
zagospodaľowanie odpadów o kodzie 19 12 12'' pľowadzonym przez Międzygminny Za|<ład

Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.27-552 Baćkowice, Janczyce 50 działĄąc na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pľawo zamówień publicznych (Dz.
U. z20I9 Í. poz.1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Cry odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli odpady będą w
formie belowanej to czy całośó wolumenu przetaľgowego może zostai odebrana w
formie zbelowanej?

odp. odpowiedź na pytanie znajduje się w SIĺľZ Rozdział 2 ,,opis przedmiotu
zamówienia'', pkt. 2.I, ppkt c)

Ż.Czy odpady moźna odbieraó naczepami typu ruchoma podłoga lub fiľanka?

odp. odpowiedź na pytanie znajduje się w SIĺ4ĺZ Rozdział 2 ,,opis przedmiotu
zamówienia", pkĹ 2.I, ppkt h)

3. Proszę o podanie minimalnej gwaľantowanej wagi załadunków odpadów oľaz
szacunkowej średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu
ruchoma podłoga luba ťrľanka.
Odp.23 Mg

4. Proszę o okľeślenie minimalnej wagi odpadów, jaka zostanie przekazana odbieľającemu
w okľesie obowiąryw ania zamőwięnia.

odp. odpowiedź na pytanie znajduje się w SI|ľZ Rozdział 2 ,,opis przedmiotu
zamówienia", pkt. 2.I, ppkt a) z zastrzeżeniem pph l)

5. Czł zlecaliście Państwa badania ođpadu sprawdzĄące jego podstawowe paľametry
względem zagospodaľowania na paliwo altematywne, jeśli tak to proszę
o udostępnienie takich badań.



odp. odpowíeđź na p1ltanie znajduje stę w SIW R'ozdzíął 2 ,,opis przedmiatu
zam.ówienia'', pkt. 2.1, ppktfl

6. Pľoszę o udostępníenie zdięó odpadów

odp. kmawiąjqcy nle udostępnia zdjęć, odpady można oglqdać na miejscu u
Zammiqjqcego zgodnie z SIW Rozdział 2 ,,Opis przedmiatu zamłĺwíenią.", pkL 2.],
ppla p)

7. Pľoszę o ínfurmacjęna temat śľedniego pľ'zewidywanego tygođniowego
zapotrzebowania na odbíoľy (ile tľanspoľtów)?

odp. hmavíajqcy níe jest w stante oĺveślÍć tygodníowego zapotrzebowania ną
odbíory.

8. Czy ođpady podczas pľocesu ptz.etwatzuiana Państwa instalacjí przechodąptzez
sepaľatory metali Ž.elazrly ch i kolorowych?

adp. odpady przechodzq przez separatory metalÍ żehazrryck í nieżelaznych'


