
Wrocław, dnia 05.01.2017r. 
 
 
 
 
nr postępowania: BZP.2421.55.2016.AB 

 
Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego i przesłana do 

Wykonawców) 

 

 
Dotyczy:  postępowania nr BZP.2421.55.2016.AB prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  
„Odbiór i transport odpadów ze wszystkich jednostek Uniwersytetu 
Wrocławskiego.” 

 
 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 
38 ust. 1 i 2 oraz zmienia się treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): 

 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o dane archiwalne o rzeczywistych wywozach w ubiegłych latach tj. ile i jakich 
odpadów odebrano z poszczególnych lokalizacji. Ile było wywozów w czasie trwania 
umowy (w ciągu roku)? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Dane za rok 2016: 
- aparatura naukowa, sprzęt RTV, AGD, biurowy i komputerowy - 42,000t 
- meble, pościel, wykładziny, firany i zasłony - 96,000t. 
Ustalenie ilości z poszczególnych obiektów  jest niemożliwe, ponieważ wywozy były 
łączone, tzn. jeżeli w jednym instytucie, np. na ul. Kanoniej były 3 lodówki, drugim na ul. 
Koszarowe 10 lodówek i trzecim na pl. Grunwaldzkim 8 lodówek, to wywóz nastąpił w 
jednym dniu, jednym samochodem i była jedna waga. Kod odpadu ten sam, jedna karta 
przekazania odpadu, jedna faktura. 
Wywozów w 2016r. było 77. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy odpady azbestu 17 06 01* będą pochodziły z remontu jakiegoś budynku? Czy w 
ramach usługi trzeba demontować azbestowe elementy budynków? Gdzie znajdują się te 
budynki ? 
 
 
 



Odpowiedź nr 2: 
Odpady azbestu nie pochodzą z remontu budynku. Znajdują się w starej aparaturze  
naukowej  z lat 70-tych, która jeszcze jest użytkowana w Uczeni. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w miejscach odbioru odpadów? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że odpady są odbierane na bieżąco i obecnie ich nie ma. Miejsca 
odbioru odpadów określone są w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (Wykaz obiektów  
Uniwersytetu Wrocławskiego) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z opisem  
w pkt II załącznika nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), do każdego  
z wymienionych miejsc jest dojazd samochodem o ładowności do 3,5 ton.  

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, w tej sprawie należy kontaktować się  
z Panią Aliną Fiszer nr Tel: 71/324-60-62 lub  609 446 012 w godz.: 9:00-10:00.  
 

 
 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o 
zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

- składania ofert: do dnia 16.01.2017r. do godz. 10:00, 
- otwarcia ofert: dnia 16.01.2017 r. o godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a pkt 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
 

 

Zastępca Kanclerz  
ds. Administracyjno – Gospodarczych 
mgr Barbara Starnawska 

 
 

 

 

 


