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Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 28.09.2020r. 
 
 

1. Zamawiający w załączniku nr 1 w kolumnie C wiersz 5 „Jednorazowy odbiór 

odpadów” podaje ilość 192,00. W związku z powyższym zwracamy się do 

Zamawiającego o sprecyzowanie: 

– jaką jednostkę miary należy przyjąć w kolumnie C. Tony czy kilogramy? 

Odpowiedź: W kolumnie C należy przyjąć kilogramy 

- co zamawiający ma na myśli jako „Jednorazowy odbiór odpadów”? 

Odpowiedź: Zamawiający określił ilość przypuszczalnych przyjazdów w trakcie trwania 

umowy bez określenia ilości odebranych odpadów w kilogramach (może tej opłaty nie 

być). 

- czy należy rozumieć, że ww. ilość to jednorazowa maksymalna ilość odpadu 

przeznaczona do odbioru? 

Odpowiedź: Nie jest to ilość jednorazowa, tylko przypuszczalna ilość przyjazdów. 

2. Zamawiający w załączniku nr 1 w kolumnie C wiersz 6 „Cena za 1 kg odebranych 

odpadów” podaje ilość 1320,00. W związku z powyższym zwracamy się do 

Zamawiającego o sprecyzowanie: 

- jaką jednostkę miary należy przyjąć w kolumnie C. Tony czy kilogramy? 

Odpowiedź: W kolumnie C należy przyjąć kilogramy jako jednostkę miary. 

3. Zamawiający w załączniku nr 1 w kolumnie D wiersz 15 prosi o podanie ceny 

jednostkowej netto za „Dodatkowy odbiór kilogramów odpadów”. W związku z 

powyższym zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie: 

- ile kilogramów odpadu przejęte zostało jako podstawowa ilość a powyżej ilu 

kilogramów odpadu należy naliczać „dodatkowy odbiór”? 

Odpowiedź: Zamawiający zakłada przyjazd po odpady 2 razy w tygodniu, ale zastrzega 

sobie przyjazd na wezwanie i odebranie dodatkowych kilogramów powyżej zakładanych 

w tabeli w kolumnie C wiersz 6 „Cena za 1 kg odebranych odpadów” w ilości 1320,00, 

tzn. po przekroczeniu wskazanej ilości. 

 

W celu doprecyzowania poszczególnych pozycji wyjaśniam: 

Poz. 1 Jednorazowy odbiór odpadów – 192 szt. ilość odbiorów w trakcie trwania umowy, 

należy podać cenę za przyjazd; 

Poz.2 Cena za 1 kg  odebranych odpadów – 1320 kg – ilość kilogramów oszacowanych na 

podstawie odbiorów w 2019r. – należy podać cenę za 1kg. 

Poz. 3 Cena za worek 120 litrowy – 624 ilość sztuk – należy podać cenę za 1 szt. 

Poz. 4 Cena za worek 60 litrowy – 3600 ilość sztuk - należy podać cenę za 1 szt. 

Poz. 5 Cena za pojemnik plastikowy – 416 ilość sztuk – należy podać cenę za 1 szt. 
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Tabela dolna: 

Poz. 1 Przyjazd na wezwanie – jeśli będzie taka potrzeba – należy podać cenę za 

dodatkowy przyjazd.  

Poz. 2 Dodatkowy odbiór kilogramów odpadów – należy wpisać cenę za 1kg odpadów 

powyżej określonej ilości w górnej tabeli w poz. 2., tzn. powyżej 1320,00kg. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do 

umowy i dołącza do niniejszego pisma. 

 


