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Ciechanów, dn.13.09.2022 r.  

 

L.dz.KŚZPI / 1773 /2022                                                          

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, folii mix o kodzie 15 01 02        

z Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej Numer postępowania 

PN/U/2/2022 

                 

   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 

działając na podstawie art. 135  ust. 2 ustawy dnia 11.09.2019 r. Prawo  Zamówień 

Publicznych   (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1. Zamawiający w rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu pkt 2, ppkt 4 SWZ 

zawarł warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co 

najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze (transporcie) odpadów o kodzie 15 01 02 w 

ilości nie mniejszej niż 2000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania     

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpady będące przedmiotem zamówienia 

[powstające na linii sortowniczej, na której sortowane są niesegregowane odpady komunalne 

(kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe (z grupy 15 i 20)] mogą być sklasyfikowane zgodnie 

z katalogiem odpadów, również jako odpady o kodzie 19 12 12. 

W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisów SWZ aby Wykonawcy na spełnienie 

warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, mogli wykazać również wykonanie co 

najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze (transporcie) odpadów o kodzie 19 12 12          

w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania        

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

Odpowiedź 1.  Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia 

warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykazał wykonanie  co najmniej jednej 

usługi polegającej  na  odbiorze  (transporcie) odpadów o kodzie 19  12  12  w ilości nie 
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mniejszej niż 2000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                    

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.  

 Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710  

dalej: ustawa Pzp)  zmienia treść SWZ w następujący sposób :  

Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust.  2 punkt 4) a.  

4) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję, 

co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze (transporcie)  odpadów o kodzie             

15 01 02 lub 19 12 12 w ilości  nie mniejszej niż 2000 Mg wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane należycie.                                                                                                        

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział na spełnienie warunku dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej wykonanie jednej usługi polegającą na odbiorze (transporcie) 

odpadów o kodzie 15 01 02 lub 19 12 12 w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg.  

Tym samym zmiana SWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

               


