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Orli Staw, dnia 22 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 pytanie i udziela 

następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku 11.2. a) 1) oraz warunku 11.2. b) 1); jeżeli 

wykonawca posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) i zezwolenie 

na zbieranie odpadów oraz posiada stosowną umowę z podmiotem mającym zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie recyklingu (R1) oraz wpis w dziale XI BDO w zakresie 

związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą przetwarzania odpadów i przekaże 

Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO; 

 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do powyżej skonstruowanego pytania Zamawiający wyjaśnia, że uzna za 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa (odpowiednio dla danego 

Zadania) w pkt 11.2.a) oraz 11.2.b) IDW - I części SIWZ, jeżeli Wykonawca i wspomniany w 

ww. pytaniu podmiot, z którym posiada on stosowną umowę będą mieć status 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. poprzez 

łączącą ich umowę konsorcjum) oraz zgodnie z pkt. 12.7 IDW - I części SIWZ, przedłożą 

wymagane, prawidłowe dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 


