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L.dz.KŚZPI /2167 /2022                                                          

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Odbiór i  dalsze zagospodarowanie odpadów, półproduktu do produkcji 

paliwa alternatywnego    ( kod odpadu 19 12 12) z Instalacji komunalnej  

w Woli Pawłowskiej Numer postępowania PN/U/3/2022 

                 

 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 ze zm.)  przekazuje pytania wraz                            

z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1.  W związku z faktem, że wielu Wykonawców prowadzi działalność gospodarczą     

w oparciu o zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w których wskazany jest odpad o kodzie 

„ex 19 12 12”, a dodany przedrostek „ex” oznacza, że są to odpady po przetworzeniu 

mechanicznym w rozmiarze powyżej 80 mm, proszę o potwierdzenie, że posiadanie 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie ‘ex 19 12 12” odpowiadającym odbieranym 

odpadom co do charakterystyki potwierdza spełnienie warunku udziału w Postępowaniu. 

Odpowiedź 1. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowania dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej dopuszcza przedstawienie decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie „ex 19 

12 12” zgodnie  z ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U z 2022 r poz. 699 z 

poźn.  zm.) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu. 

Pytanie 2. Bardzo prosimy o udostępnienie zdjęć odpadów na platformie. 

Odpowiedź 2. Zamawiający udostępnia zdjęcia odpadu na stronie prowadzonego 

postępowania pod adresem: www.pukciechanow.pl. 

            Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących 

udział w niniejszym postępowaniu .                                                                                                      
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