
 

 

SZP/RW 

                                                                                                                Warszawa, 11 grudnia 2020 r. 

DO:  Wykonawców 

 

OD:   Zamawiającego 

                                        LICZBA STRON: 3 

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwianie)odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 

07-W-D-12-2020. 

_____________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 

zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

Pytanie 1. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju wywołane pandemią COVID19, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o dopuszczenie złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dokumentów składanych na wezwanie 

w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy 

Zamawiający posiada platformę do składania ofert w postaci elektronicznej?  

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 

występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów, również w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w 

postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

  



 

Pytanie 2. 

Dotyczy część III Opis przedmiotu zamówienia i część VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia.  

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt 2. Wymaga aby Wykonawca oświadczył, że posiada 

wpis do rejestru działalności regulowanej oraz wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności w 

zakresie odbioru wywozu, transportu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych oraz Analogicznie w:  

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, punkt 7.6. „W celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca 

zobowiązany będzie dostarczyć kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach Dz. U. 2019.2010 z dnia 2019.10.23 oraz kopię uprawnień do prowadzenia działalności w 

zakresie odbioru, wywozu, transportu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami”  

Wnioskujemy o zmianę zapisów „odzysk lub unieszkodliwianie” na „zbieranie lub odzysk lub 

unieszkodliwianie” lub dopisanie do powyższych punktów „lub przedstawi porozumienie z instalacją 

posiadającą uprawnienia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 

Dotyczy część III. Opis przedmiotu zamówienia  

Opis przedmiotu zamówienia:  

8. Wykonawca zapewnia pomoc w zakresie BDO - generowanie KPO poprzez dostosowaną aplikację.  

Oraz UMOWA  

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

9. Wykonawca zapewnia pomoc w zakresie BDO - generowanie KPO poprzez dostosowaną aplikację.  

Wnosimy o wykreślenie zapisów „Wykonawca zapewnia pomoc w zakresie BDO - generowanie KPO 

poprzez dostosowaną”  



 

Wytwórca odpadów komunalnych na podstawie Art.66 ustęp 4 punk1 podpunkt 1 Ustawy o odpadach 

(Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji tychże odpadów. 

W przypadku odbioru odpadów komunalnych w BDO wystawiana zostaje KPOK (karta przekazania 

odpadów komunalnych) którą zgodnie z art. 71a ust.1 ustawy o odpadach, sporządza podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości czyli Wykonawca. Podmiot ten na karcie 

widnieje w rubrykach odbierającego i transportującego odpady. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w następujący sposób zmienia brzmienie  rozdz. III  SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 

pkt 8  Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 1 pkt 9 Projektu Umowy na:  „Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w 

BDO.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert  nie ulega zmianie: 

 

CZŁONEK ZARZĄDU  

Agnieszka Łyda 


