
   

 

 

Siedliska, dnia 25.01.2021 r. 
 
Numer sprawy: ZP-PGO/17/2020 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 
usługi w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie nr 1:  
Dotyczy: Dział V, pkt 2 ppkt 1. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) 
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; - aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji 
administracyjnej w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenia 
zintegrowanego w zakresie termicznego przekształcania odpadów w procesach odzysku odbieranego 
rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami prawa, oraz zezwalający na realizację 
transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie, i / lub - 
aktualną (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach 
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): potwierdzający 
posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej na termiczne przekształcanie odpadów w 
procesach odzysku lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, i / lub 
zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa 
w tym zakresie. Wnioskuję o zmianę zapisów SIWZ, poprzez wykreślenie zapisów dotyczących 
dopuszczenia do realizacji „podmiotu posiadającego (ważną) umowę z podmiotem posiadającym 
aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami): potwierdzający posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej na 
termiczne przekształcanie odpadów w procesach odzysku lub innego pozwolenia zgodnie z 
wymaganymi przepisami prawa, i / lub zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, 
zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie” Działania wykonywane przez podmiotu 
posiadający (ważną) umowę z podmiotem posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach 
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): potwierdzający 
posiadanie aktualnej (ważnej) decyzji zezwalającej na termiczne przekształcanie odpadów w 
procesach odzysku lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, i / lub 
zezwalający na realizację transportu odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa 
w tym zakresie odpowiadają typowemu pośrednictwu, czyli Wykonawca w postępowaniu będzie 
występował w roli podmiotu, który organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów. 
Nie będzie on finalnym odbiorcą odpadów, nie będzie w ogóle ich odbiorcą, ale będzie tylko 
organizował ich przekazanie przez wytwórcę specjalistycznym firmom zajmującym się recyklingiem 
(odzyskiem) ww. odpadów. Natomiast nie będzie brał odpadów w posiadanie. Tym samym jest to 
pośrednictwo, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 797 z późn. zm.). Jak zatem taki wykonawca opisze usługi w wystawianej fakturze? Nie będzie 
to odpowiadało prawdzie, czyli zagospodarowaniu odpadów. Ustawa o odpadach w stosunku 
odpadów mówi o przekazaniu odpadu rozumianym jako faktyczne przekazanie odpadu związane z 
posiadaniem. „Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują 
odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów”. Zatem 
zaproponowana forma jest niezgodna z prawem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę wnioskowanych zapisów.  
 
Pytanie nr 2:  
Dotyczy: Dział III, pkt 8. „Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje i 
zezwolenia umożliwiały po podpisaniu umowy natychmiastową realizację przedmiotowej usługi i na 



   

 

 

podstawie ważnych decyzji i zezwoleń była możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających 
odzysk (DPO). W przypadku Wykonawcy, który całość strumienia odebranych odpadów skieruje do 
odzysku, pisemne potwierdzenie o poddaniu odebranych odpadów procesowi odzysku z oznaczeniem 
procesu”. Czy Wykonawca spełni warunki wymagane przez Zamawiającego przedstawiając decyzję 
na przetwarzanie w/w odpadów w innym procesie niż termiczne przekształcanie?  
Odpowiedź: 
TAK. Wykonawca spełni wymagane warunki przez Zamawiającego.  
Czy w przypadku Wykonawcy, który całość strumienia odebranych odpadów skieruje do odzysku w 
innym procesie niż termiczne przekształcanie Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów 
potwierdzających odzysk (DPO), wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu tylko pisemne 
potwierdzenie o poddaniu odebranych odpadów procesowi odzysku z oznaczeniem procesu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że w przypadku, gdy Wykonawca który całość strumienia odebranych 
odpadów skieruje do odzysku w innym procesie niż termiczne przekształcanie Zamawiający nie 
będzie wymagał dokumentów potwierdzających odzysk (DPO), Wykonawca przekazywał będzie 
Zamawiającemu tylko pisemne potwierdzenie o poddaniu odebranych odpadów procesowi 
odzysku z oznaczeniem procesu. 

 

Pytanie nr 3:  
Dotyczy: § 10 Umowy Wnoszę o dodanie w § 10 Umowy punktu dopuszczającego zmianę 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
zakresie: − Gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie 
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 
startą i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy, − Zamiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych 
działaniem osób trzecich. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie wnioskowanych zapisów. 
 

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


