Poznań, 16 maja 2019 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-10/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej Ustawy, do dnia 16 maja 2019 r.
włącznie wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Dostawa elektrycznego,
samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego".
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z wnioskiem o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:
1) W związku z pkt. 5 SIWZ, określającym termin wykonania zamówienia: „od dnia udzielenia
zamówienia do dnia 31.12.2019 r.” oraz §5.1 projektu umowy, nakładającym na Wykonawcę obowiązek
podstawienia maszyny w lokalizacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy,
Wykonawca wnosi o uszczegółowienie warunków podstawienia i wykorzystania rozdrabniacza. Po
uwzględnieniu wszystkich terminów przewidzianych PZP celem dopełnienia formalności, okres trwania
umowy będzie wynosił około 6 miesięcy. Przy założeniu, że rozdrabniacz będzie przerabiał około
15Mg/h, ilość mth koniecznych do realizacji zadania wynosi dla 1 zadania około 67 i odpowiednio dla 3
zadań, w przypadku powierzenia realizacji zamówienia temu samemu Wykonawcy – 201. Przy
uwzględnieniu, że rozdrabniacz ma pracować od 8 do 10 h dziennie, tak, jak zostało wskazane w §5.1
projektu umowy, maszyna byłaby wykorzystywana około 9 dni roboczych dla 1 zadania i odpowiednio
27 dni roboczych dla trzech zadań. W opinii Wykonawcy nieuzasadnionym więc byłoby blokowanie
maszyny przez okres 6 miesięcy, ponieważ znacznie podniosłoby to koszty realizacji zamówienia.
Wykonawca wnosi więc o określenie szczegółów realizacji usługi rozdrabniania, jak następuje:
- ile razy w ciągu trwania umowy na realizację 1 zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do
podstawienia maszyny?
- ile dni każdorazowo maszyna będzie musiała pozostawać do dyspozycji Zamawiającego na terenie
jego lokalizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że konieczność podstawienia maszyny rozdrabniającej w terminie do 5 dni od
dnia zawarcia umowy wynika z jego pilnej potrzeby rozdrobnienia określonej ilości odpadów już na
samym początku realizacji umowy. Zamawiający nie jest jednak w stanie precyzyjnie określić tej ilości
ani też precyzyjnie przewidzieć, czy i jakie ilości odpadów objętych umową będzie miał jeszcze do
rozdrobnienia i zagospodarowania w okresie do końca roku 2019. Zamawiający wyjaśnia, że po
rozdrobnieniu pierwszej partii odpadów Wykonawca będzie mógł zabrać z placu maszynę do ich

rozdrabniania, a informacja o konieczności jej podstawienia na nowo będzie przez Zamawiającego
przekazywana z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Pytanie 2:
2) Ponadto, ponieważ odpady mają być rozdrabniane przy użyciu rozdrabniacza do odpadów
wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym, Wykonawca prosi o dookreślenie,
czy zaoferowana cena za 1Mg dotyczy odpadów na wejściu do maszyny, czy odpadów, które
Wykonawca będzie odbierał już po rozdrobnieniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zaoferowana cena za 1 Mg odpadów dotyczy odpadów, które Wykonawca
będzie odbierał już po rozdrobnieniu.
Zamawiający informuje, iż nie dokona zmian w treści specyfikacji oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

