Poznań, 22 marca 2019 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-06/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej Ustawy, do dnia 14 marca 2019 r. włącznie
wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Usługa polegająca na
sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający
wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku ".
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dzień Dobry,
Piszę z zapytaniem odnośnie opublikowanego postępowania o udzielenie zamówienia na Usługę
polegającą na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost
nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku; znak sprawy: ZZO/ZZ-341-06/2019.
Zgodnie z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 2e) jest zapis, że Zamawiający
zapewnia załadunek na Biokompostowni, natomiast w załączonym wzorze umowy w par. 5 pkt. 4 jest
zapis, że to Wykonawca zapewnia załadunek odpadów u Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem po czyjej stronie jest załadunek odpadów na
instalacji w ZZO w Poznaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis widniejący w Opisie Przedmiotu Zamówienia o załadunku odpadów na
instalacji Biokompostowni po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona stosownych zmian we
wzorze umowy.
Pytanie 2:
W Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienie pkt 2 e) Zamawiający wymaga aby:
transport odpadów o kodzie 19 05 03 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z
lokalizacji Biokompostownia ul. Meteorytowa 3 do instalacji Wykonawcy zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zapewnia wyładunek na terenie instalacji Wykonawcy, Zamawiający zapewnia załadunek
na Biokompostowni.
Czy Wykonawca przez to ma rozumieć, iż odpady odebrane od Zamawiającego mają być poddane
odzyskowi wyłącznie w instalacji do przetwarzania odpadów oraz że nie jest dopuszczalny
wyładunek odpadów w innym miejscu niż instalacja Wykonawcy ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści możliwość przekazania odpadów do instalacji innej niż instalacja Wykonawcy
celem zagospodarowania w procesie odzysku. Zamawiający dokona stosownych zmian w Specyfikacji i
jej załącznikach.

Pytanie 3:
W Zał. Nr 1 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 a) Zamawiajacy wymaga aby:
Odzysk odpadów o kodzie 19 05 03 będzie prowadzony przez Wykonawcę posiadającego wydane
przez właściwy organ zezwolenie/decyzję umożliwiające odzysk odpadów o kodzie 19 05 03 poprzez
proces odzysku
Czy Wykonawca przez to ma rozumieć, iż odpady odebrane od Zamawiąjącego mają być poddane
odzyskowi wyłącznie w instalacjach należących do Wykonawcy, i nie mogą zostać przekazane
podmiotom trzecim (nie będącym Uczestnikami Konsorcjum) ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści możliwość przekazania odpadów do instalacji innej niż instalacja Wykonawcy
celem zagospodarowania w procesie odzysku. Obowiązkiem Wykonawcy jest przetransportować a
następnie zagospodarować odpady w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na
przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zamawiający dokona stosownych zmian w Specyfikacji i jej
załącznikach.
Pytanie 4:
W Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 a) Zamawiający wymaga aby odbiór 60% z
6 250 Mg odpadów tj. 3750 Mg odpadów nastąpił w terminie 30 dni od podpisania umowy natomiast w
pkt. 4d Zamawiający wymaga aby potwierdzić poddanie odzyskowi danej partii odpadów oznacza to że
wykonawca ma odebrać i poddać odzyskowi w 3750 Mg odpadów1) w ciągu 30 dni.
Mając na względzie powyższe oraz specyfikację zezwoleń w gospodarce odpadami (ilości roczne
odpadów przeznaczone do odzysku wydawane są z uwzględnieniem ciągłości prowadzenie instalacji tj.)
wnioskujemy o zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez dostosowanie ich do wymogów
postępowania tj. dopuszczenia do udziału w postępowaniu instalacji, które jest w stanie poddać
odzyskowi 3750 Mg odpadów w 30 dni tj. minimum 45 000 Mg w skali rok. A co za tym idzie nadanie
pkt. 6.1.1. SIWZ brzmienia
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
W zakresie części 1:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport
oraz przetwarzanie (w ilości nie mniejszej niż 16.200,00 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 19
05 03.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie,
przetwarzanie i transport odpadów).
W zakresie części 2:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport
oraz przetwarzanie (w ilości nie mniejszej niż 14.400,00 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 19
05 03.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą
spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na zbieranie,
przetwarzanie i transport odpadów).
W zakresie części 3:
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport
oraz przetwarzanie (w ilości nie mniejszej niż 14.400,00 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 19
05 03.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni punktu 6.1.1. w sposób proponowany przez Wykonawcę. Zamawiający zmieni
jednak zapisy SIWZ w tym zakresie w związku z odpowiedziami na inne pytania.
Pytanie 5:
Zgodnie z zapisami pkt. 7.1 ppkt. b) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy posiadają zezwolenie na zbieranie, transport oraz przetwarzania przez odzysk odpadów o kodzie
19 05 03 w ilości wynikającej z zakresu składanej oferty.
Zgodnie z art. 49 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.
Zgodnie z art. 3 pkt.34 Ustawy o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie
odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do
zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz
tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b. Wykonawca nie gromadzi
odpadów, nie sortuje ich ani tymczasowo nie magazynuje, a odbiera odpad od Zamawiającego tak więc
nie dotyczy go pozwolenie na zbieranie odpadów.
Prosimy więc o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg wskazany w punkcie 7.1 ppkt.
b) SIWZ oraz 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
pozwolenie na transport odpadów o kodzie 19 05 03 oraz decyzję udzielającą zezwolenia na
przetwarzanie odpadów przez odzysk odpadów o kodzie 19 05 03 w ramach rekultywacji kwatery
składowiska odpadów? jeśli tak to prosimy o zmianę zapisów pkt. 7.1 ppkt. b) SIWZ oraz oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapisy w zakresie gromadzenia odpadów w SIWZ i jego załącznikach, celem
wykreślenia tego wymagania.
Ponadto Zamawiający po wskazaniu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym numeru BDO dokona
weryfikacji wpisu w tym rejestrze zgodnie z pkt. 8.5. SIWZ.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w
następującym zakresie:
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SIWZ, zamieszczając na stronie BIP Zamawiającego
nowy tekst jednolity SIWZz dnia 22 marca 2019 roku.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia, zamieszczając na stronie BIP Zamawiającego nowy tekst jednolity załącznika nr 1
do SIWZ z dnia 22 marca 2019 roku.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 2 do SIWZ wzór umowy,
zamieszczając na stronie BIP Zamawiającego nowy tekst jednolity załącznika nr 2 do SIWZ z dnia
22 marca 2019 roku.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do SIWZ - oświadczenie o
spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, zamieszczając na stronie BIP
Zamawiającego nowy tekst jednolity załącznika nr 3 do SIWZ z dnia 22 marca 2019 roku.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy,
zamieszczając na stronie BIP Zamawiającego nowy tekst jednolity załącznika nr 4 do SIWZ z dnia
22 marca 2019 roku.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy informuje, iż dokona stosownych
zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.
Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

