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Orli Staw, dnia 19 listopada 2021 roku 

UA.271.1.11.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 

wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części”, prowadzonego na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 15 listopada 2021 roku pod nr 2021/BZP 00268872 

 

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

(zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących 

wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ: 

 

Pytanie nr 1:  

W nawiązaniu do punkt 7. SWZ dla części I - czy dopuszczalnym jest, gdy Wykonawca 

posiadał będzie umowę z instalacją do przetwarzania odpadów 16 01 03, a sam nie będzie jej 

posiadał? Proszę o informację czy Zamawiający dokona zmiany w tym zakresie w SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z pkt II.7 SWZ - – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, dla części I jednoznacznie wymaga: 

„wykonawca musi być zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) i w ramach Rejestru posiadać 

aktualny wpis: 

1) w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodu 16 01 03, 

2) w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą 

przetwarzania odpadów co najmniej dla kodu 16 01 03 w ilości co najmniej 150 Mg 

/rok; 

oraz 

wykonawca musi posiadać aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 03 w 

procesie odzysku w ilości co najmniej 150 Mg/rok zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek 

zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy.” 
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Warunek udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej, określony na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, musi być spełniony 

przez wykonawcę/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie 

przez instalację, z którą wykonawca będzie posiadał umowę. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy skorzystanie z udostępnionych zasobów podmiotu trzeciego na zasadzie korzystania z 

instalacji do przetwarzania odpadów 16 01 03 jest akceptowalne przez Zamawiającego i czy 

będzie spełniało warunki udziału w postępowaniu przez Wykonawcę? 

Odpowiedź:  

W przedmiotowym postępowaniu, uwzględniwszy art. 118-123 ustawy Pzp, wykonawca nie 

może polegać na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza zbieranie odpadów 16 01 03 przez Wykonawcę na podstawie 

zezwolenia, a następnie przekazanie ich do ostatecznego zagospodarowania do innego 

podmiotu posiadającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów i np. dostarczenie 

oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1,  zamawiający informuje, że posiadanie jedynie 

zezwolenia na zbieranie odpadów nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez zamawiającego w punkcie II.7. SWZ (informacja o warunkach udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia dla części I).  

 

  

 Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ  

w następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

1. III.2.1) SWZ  otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) Ofertę wraz w wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć 

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 24 listopada 

2021 roku,  do godz. 12.00.”. 

2. III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w 

dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 12.15.” 

3. III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23 grudnia 2021 roku. 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto
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Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.” 

4. III.5. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio dla każdej części stanowią załącznik 

nr 2a oraz załącznik 2b do SWZ.  

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy.” 

 

 Powyższe zmiany w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków  

Zamówienia stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają 

bez zmian. 

         

      Z poważaniem 

      Przewodniczący Zarządu 

      Związku Komunalnego Gmin 

      „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

      (-) 

       Jan Adam Kłysz  


