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Orli Staw, dnia 16 września 2020 roku 

 

UA.271.1.9.2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz 

zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 

oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i 

transportu z podziałem na zadania” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 26.08.2020 r. – nr ogłoszenia 2020/S 165-400931 

  

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje pytania i udziela 

następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy na każdy kod odpadu można złożyć osobną ofertę i czy można ją złożyć tylko na jeden 

rodzaj odpadu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 6 IDW - I części SIWZ, dopuszcza składanie ofert 

częściowych zarówno dla Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania nr 4 oraz Zadania 

nr 5 albo dla jednego z wybranych Zadań. Zamawiający zaznacza jednak, że dla Zadania nr 1 

oferta musi zostać złożona uwzględniając kod odpadu 19 12 12 oraz 19 12 04, nie można 

zatem dla Zadania nr 1 złożyć oferty tylko dla kodu 19 12 12 lub tylko dla kodu 19 12 04. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z  opisem danej części zamówienia (Zadania), który znajduje się 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  - II części SIWZ. Maksymalna liczba części 

zamówienia (Zadań), które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5. 

 

Pytanie nr 2: 

Jeśli chodzi o opony - 16 01 03 oraz o papę - 17 03 80 to czy wymagana jest umowa 

konsorcjum lub może to być inny rodzaj umowy, jeśli tak to jaki jest akceptowalny? 

 

Odpowiedź: 

W celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą wybrać taką 

formę prawną, która najlepiej będzie odpowiadała ich interesom, np. może to być 
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konsorcjum czy spółka cywilna. W związku z tym Zamawiający nie narzuca i nie wskazuje 

formuły współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 3: 

Czy wymagane są procesy R3 i D8, czy może być oświadczenie, że odpady zostaną 

przekazane i poddane dalej do tych właśnie procesów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w SIWZ nie wskazał konkretnego procesu, jakiemu odpady 

miałyby zostać poddane w ramach każdego z Zadań. Zamawiający określił jedynie, że odpady 

muszą zostać poddane procesom: 

- odzysku -  dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 3; 

- odzysku lub unieszkodliwienia – dla Zadania nr 4, dla Zadania nr 5. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy papa odpadowa musi być być poddana procesowi R3 czy może być składowanie D8? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla 

Zadania nr 2 wymaga, aby odpady o kodzie 17 03  80 – odpadowa papa – została poddana 

procesom odzysku. Proces D8 jest procesem unieszkodliwiania a nie  procesem odzysku, 

zatem proces D8 dla Zadania nr 2 nie spełnia wymagań SIWZ. Ponadto Zamawiający 

informuje, że proces D8 - wg załącznika nr 2 do ustawy o odpadach - nie jest procesem 

składowania, ale zdefiniowany jest jako obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji 

załącznika nr 2, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycji D1-

D12.  

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz  


