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Ciechanów, dn. 07.09.2021 r.  

 

L.dz.KOZP/ 1999/2021                                                             

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU 

                                                                               

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych na : Odbiór i dalsze zagospodarowanie 

odpadu, kompost nieodpowiadający wymaganiom  ( kod odpadu 19 05 03 )      

z Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej. Znak sprawy ZPU/6/2021      

                   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 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę SWZ polegającą na rezygnacji z 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania aktualnej decyzji  na przetwarzanie  

odpadów  o  kodzie  19  05  03  lub aktualnej decyzji na wykorzystywanie odpadu 19 05 03 

do rekultywacji składowiska odpadów i zobowiązaniu Wykonawcy do przedłożenia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, umowy z podmiotem 

posiadającym aktualną decyzję na przetwarzanie  odpadów  o  kodzie  19  05  03  lub aktualną 

decyzję na wykorzystywanie odpadu 19 05 03 do rekultywacji składowiska odpadów 

zezwolenie na zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. Zmiana powyższa 

dałaby możliwość złożenia oferty większej ilości Wykonawcom a zobowiązanie Wykonawcy 

do złożenia umowy z uprawionymi podmiotami zagwarantowałoby Zamawiającemu 

prawidłowe wykonanie zamówienia. 

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej.   

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania odpadów będących 

przedmiotem zamówienia i transportowanie ich bezpośrednio do instalacji, prowadzonej 

przez inny podmiot, w sytuacji gdy Wykonawca posiada umowę na przyjęcie odpadów do 

instalacji zarządzanej przez inny podmiot? Czy w tej sytuacji należy obligatoryjnie do oferty 

dołączyć załącznik nr 7 oraz nr 8? 

Odpowiedź 2. Zgodnie z punktem XI SWZ Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ . 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie 

tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia ich oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich 

zasoby – wg zał. nr 8  do SWZ  

Pytanie 3. Czy ilość odpadów, o której mowa w zamówieniu jest już w całości 

magazynowana u Państwa, czy będzie sukcesywnie wytwarzana w trakcie trwania umowy? 

Odpowiedź 3. Odpady będą sukcesywnie wytwarzane w trakcie trwania umowy.  

Pytanie 4. Jakie są przewidywane miesięczne ilości odpadów do odbioru?  

Odpowiedź 4. Miesięczna ilość odpadów będzie wynosić ok 500 Mg.  

Pytanie 5. Czy przewidywana jest sezonowość wytwarzanych odpadów, np. zmniejszenie 

ilości wytwarzanych odpadów w okresie zimowym? 

Odpowiedź 5. Zamawiający nie przewiduje sezonowości wytwarzanych odpadów.  

 

                                                                                                     

Prezes Zarządu  

Mirosław Szymańczyk  


