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Ciechanów, dn. 17.06.2021 r.  

 

L.dz.KOZP/  1443  /2021                                                             

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU 

                                                                               

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych na : Odbiór i dalsze zagospodarowanie 

odpadów, folii mix o kodzie 15 01 02  z Instalacji Komunalnej w Woli 

Pawłowskiej. Znak sprawy ZPU/2/2021      

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając na podstawie art. 284 ustawy dnia 11.09.2019  r. Prawo  Zamówień Publicznych   

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. ) przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.  

 Pytanie 1. Zamawiający w SWZ stawia warunek posiadania aktualnego  wpisu do rejestru 

Bazy Danych o Odpadach BDO  jako kupujący/sprzedający lub w zakresie transportu, 

przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie    15 01 02 ( odpady  z tworzyw sztucznych). Czy 

zamawiający zaakceptuje ofertę złożoną przez Wykonawcę  posiadającego jedynie: 

a. wpis do BDO jako kupujący/sprzedający? 

b. wpis do BDO jako transportujący? 

Odpowiedź 1 . Zamawiający wyjaśnia,  że zgodnie z punktem VIII 2 a. SWZ Wykonawca na 

potwierdzenie  warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej musi posiadać jeden z n/w wpisów  

 albo aktualny Wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach BDO  jako 

kupujący/sprzedający  

 albo aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach w  zakresie transportu, 

przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie    15 01 02 ( odpady  z tworzyw 

sztucznych). 

Pytanie 2. Biorąc pod uwagę zapis przytoczonego warunku: posiadanie aktualnego  wpisu do 

rejestru Bazy Danych o Odpadach BDO  jako kupujący/sprzedający lub w zakresie 
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transportu, przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie    15 01 02 jak należy interpretować 

zapis w 1.7. SWZ oraz paragraf 1 pkt. 9 umowy: Wykonawca przejmuje w pełni obowiązki 

wynikające z przejęcia odpadów zastrzeżone m.in. w Ustawie o odpadach oraz innych aktach 

prawnych,. Zważywszy że pośrednik w obrocie  odpadami/sprzedawca odpadów nie wchodzi 

fizyczne posiadanie odpadów, co za tym idzie co za tym idzie nie przejmuje obowiązku 

gospodarowania odpadami, czy Zamawiający  w związku z powyższym wymaga posiadania 

przez Wykonawcę również zezwolenia w zakresie zbierania, przetwarzania, 

zagospodarowania lub odzysku odpadów? 

Odpowiedź 2. Zamawiający udzielił wyjaśnień na to pytanie w odpowiedzi nr 1.  

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przekazania informacji o  

podwykonawcach, którzy będą dokonywać przetwarzania lub odzysku odpadów ? Czy 

dopuści ofertę, która w załączniku  nr 2 do SWZ będzie miała podobny zakres 

podwykonawstwa bez szczegółowej informacji o podmiocie będącym podwykonawcą? 

Sytuacja ta wynika stąd że Wykonawca prowadzi negocjacje z kilkoma podmiotami. 

Odpowiedź 3. Zgodnie z punktem VI SWZ Wykonawca w przypadku powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie ( formularz ofertowy 

załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców , jeśli nie są mu znani podwykonawcy to nie musi ich wskazywać. 

Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, w załączniku nr 2 i 3 do SWZ  Wykonawca na etapie składania 

ofert musi podać dane podmiotu, na którego zasoby się powołuje. 

Pytanie 4. W ślad za pytaniem nr 3, czy Zamawiający na etapie składania ofert dopuszcza nie 

wypełnienie części dotyczącej podwykonawcy ( podmiotu udostępniającego zasoby) w 

załączniku nr 3. Dane te na etapie składania podmiotowych środków dowodowych zostaną 

uzupełnione.   

Odpowiedź nr 4.  Analogicznie jak odpowiedź nr 3.  

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI SWZ  - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA 

OFERT 
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                Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11.09.2019  r. 

Prawo  Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. ) dokonuje zmiany 

treści SWZ.   

Rozdział XVI. Termin związania ofertą punkt 1 otrzymuje brzmienie. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.07.2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział XVII Sposób i termin składania i otwarcia ofert punkt 2 i 3 otrzymuje 

brzmienie:  

2. Termin składania ofert: 

1)  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 24.06.2021 r., godz. 09:00 

3. Termin otwarcia ofert: 

     1)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021r., o godzinie 10:00 

           

            Zamawiający informuję, że do wzoru umowy wprowadza paragraf nr 8 - 

Podwykonawcy.  

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza aktualny wzór umowy.  

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział                    

w niniejszym postępowaniu . 

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego       

w dniu 11.06.2021 roku w BZP pod numerem 2021/BZP 00079890/01  

                                                                                                         

 

 

Prezes Zarządu  

Mirosław Szymańczyk  


