Bolesławiec, dnia 1 października 2020 roku

PYTANIA /ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania nr 09/ZZ/SIWZ/2020
pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210,
Ex190503, 160103”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 29 września 2020 roku do siedziby
Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Pytanie do SIWZ:
1. Zgodnie z pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, a zgodnie
z pkt. 20 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej. W tym miejscy pkt 20 SIWZ przyjmuje
brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”.
2. W pkt. 5.2. pkt.1) SIWZ Zamawiający wskazał warunki dotyczące kompetencji lub
uprawnień, jakie winien spełnić wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, m.in.
aktualną decyzję na prowadzenie działalności z zakresie transportu odpadów o kodzie
191212, 191210, ex190503, 160103 oraz aktualną umowę z podmiotem posiadającym
zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie
odpadów o kodzie 191212, 191210, ex190503, 160103. Prosimy o wyjaśnienie
i potwierdzenie, iż wystarczającym jest posiadanie w/w decyzji lub zezwoleń tylko
w odniesieniu do konkretnego kodu odpadu na który składa ofertę wykonawca (np.
wykonawca składający ofertę na część 3 zamówienia winien posiadać aktualną decyzję na
prowadzenie działalności z zakresie transportu odpadów o kodzie ex190503 oraz aktualną
umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub
zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie ex190503)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wystarczającym jest posiadanie decyzji lub zezwoleń tylko
w odniesieniu do konkretnego kodu odpadu na który składa ofertę Wykonawca.
3. Według zapisów SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie ex 19 05 03. Zgodnie z art. 49
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ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992) marszałek
województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną
część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.
Dotychczas wydawane zezwolenia na transport odpadów tracą moc obowiązywania od dnia
24.07.2018 r., a wykonawcy zajmujący się transportem odpadów winni być wpisani do
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami zwanym BDO. W BDO wpisywane są odpady zgodnie z kodami z katalogu
odpadów, w którym nie ma rozbicia na odpady 19 05 03 i odpady ex 19 05 03, jest tylko
jeden kod odpadów, a mianowicie 19 05 03. Prosimy więc o wyjaśnienie, czy Zamawiający
uzna za spełniony wymóg wskazany w SIWZ dotyczący posiadania przez wykonawcę
aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadu o kodzie
Ex 19 05 03, jeśli Wykonawca, składający ofertę przedstawi na wezwanie Zamawiającego
pismo Urzędu Marszałkowskiego dotyczące nadania numeru rejestrowego do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami zwanym BDO ze wskazanym numerem rejestrowym wykonawcy, co pozwoli
zamawiającemu zweryfikować posiadane przez wykonawcę pozwolenie na transport
odpadów o kodzie 19 05 03 bez rozbicia na ex 19 05 03 ze względu na jego brak w katalogu
odpadów?
Odpowiedź:
W świetle obowiązujących przepisów (katalogu odpadów w bazie BDO), jeżeli Wykonawca
posiada wpis do BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 05 03 to Zamawiający
uznaje warunek za spełniony.
4. Zgodnie z zał. 3 do SIWZ wykonawca winien złożyć z ofertą oświadczenie dotyczące
podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Czy
w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe
wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia)
bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane i nie
wypełnianie zał. 3 do SIWZ w części dotyczącej podwykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż Wykonawca składa oświadczania zgodnie z wytycznymi SIWZ
tj. ma obowiązek wskazania w przypadku zlecenia podwykonawcy pełnych danych ujętych
w Zał. nr 3 SIWZ.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
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