śIWEGLoKo-Ks
Nasz znak: PHPZI 618 lMBl2022

Bytom, dnia

31

.05.2022

r

Wykonawcy uczestn lczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofeń pn.: Gospodarowanie
odpadami w zakresie:
a. z terenu WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu _załadunek,
odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13
w ilościłącznejdo 200Mg rocznie,
b. z terenu KWK Bobrek_Piekary Ruch Piekary w Piekarach Śląskich _ odbiór w kontenerach
i zagospodarowanie odpadów o kodach 07 02 gg, 07 02 'l3 w ilościłącznej do 50 Mg rocznie
_ nr postępowania PPJzzl3024.
DziałĄąc zgodnie z $ 23 Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ S.A. Zamawiający
udziela odpowiedzi na zapytania \ĄĄlkonawcy w sposÓb następujący:

1. Pvtanie l Wvkonawcv:
Jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający w rozdziale
pkt 1 określa, iż \ĄĄlkonawca zobowiązany jest do wykazania co najmniej dwÓch usług
odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot polegających na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów ztworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13'
Wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wykazania usług obejmujących jednocześnie
odbiÓr obu wymienionych rodzajÓw odpadow czy teŻ uzna Warunek udziału w postępowaniu
za spełniony w przypadku wykazania realizacji usługi obejmującej tylko jeden z wymienionych kodow
odpadów?

V

od powiedź Zamawiaiaceoo:

Zamawiający informuje, ze wystarczy wykazanie usług obejmujących jeden z wymienionych w tytule
kodów pod warunkiem odbioru izagospodarowania odpadÓw o zblizonych właŚciwoŚciach, gabarytach
i specyfice, zawańej w zamówieniu tj. taśmypzenoŚnikowe gumowe PCV, otuliny kabli, hełmy
gÓrnicze, kalosze, układaki kabli, lutnie, węze ciśnieniowe.
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Pvtanie 2 Wvkonawcv:
odbiÓr odpadÓw z terenu KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach Śląskich zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia ma odbywaĆ się w kontenerach \Ąłkonawcy.
Wnosimy o potwierdzenie, iż \Ąfukonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera na zlecenie
ZamawiĄącego W terminie 3 dni roboczych ijego odbiÓr po zakończonym załadunku w terminie 3 dni
roboczyc'h odbtzymania zgłoszen ia.

odpowiedź Zamawialaceqo:
Zamawiający informuje, Że zgodnie
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Zadanie polega na odbiorze transpońem samochodowym \AĄlkonawcy izagospodarowaniu, odpadÓw
ztv,tozyw sztucznych gromadzonych na terenie KWK Bobrek-Piekary
:

1' z terenu WĘGLoKoKs KRAJ s.A.' KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu

-załadunek,
ospodarowa n ie od padow z lł,t orzyw sztucznych o kodach 07 02 99. 07 0213 w skład
ktÓrych wchodzą tworzywa sztuczne i guma -taŚmy przenośnikowe gumowe i PcV, otuliny kabli,
hełmy gÓrnicze, kalosze, układaki kabli, lutnie, Węze ciŚnieniowe. w ilościłącznej do 200Mg

od biÓr i zag

(odbiór do 3 dni roboczvch po zqłoszeniu telefonicznvm lub maiIowvm w okresach
nie pzekraczaiacvch dwóch miesiecv),
2. z terenu KWK ,,Bobrek-Piekary'' Ruch Piekary w Piekarach Śląskich odbior w kontenerach
izagospodarowanie odpadÓwokodach,070299,0702 13wilościłącznejdo50Mg (odbiór
do 3 dni roboczvch po zołoszeniu telefonicznvm lub mailowvm w okresach
nie pzekraczaiacvch dwóch miesiecv) w skład ktÓrych wchodzą tworzywa sztuczne i guma taśmy pzenoŚnikowe gumowe i PcV, otuliny kabli, hełmy górnicze, kalosze, układakikabli, lutnie,
węŻe ciśnieniowe

Zamawiający ustalając termin kieruje się zasadą, by czas podstawienia kontenera nie był mniejszy niz

3 dni oraz większy niŻ 7 dni. Kierując się zasadą niezwłocznoŚci, ktora w administracji wynosi do 7 dni.
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