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Referat Zamówień Publicznych 

Łomianki, dnia 01.10.2020 r.  
 
RZP. 271.28.2020       
     
 Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.28.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w okresie 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść 
zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje 
zmiany SIWZ w poniższym zakresie. 
 

1. Zamawiający w pkt. 5 warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
w pkt. 5.1.2.1.3 SIWZ wskazuje, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada 
aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane na 
przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. 
U. z 2020r. poz.797 z póź. zm.)  w zakresie odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 
17 09 04, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07.  
Wykonawca wskazuje, iż przepis art. 7 ust.1 pzp stanowi, iż „Zamawiający przygotowuje  
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.”  
Z kolei art. 22 ust. 1a wskazuje, że „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.” 
Zamawiający poprzez wykluczenie z udziału w postępowaniu przetargowym podmiotów, 
które nie posiadają zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 
dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę proporcjonalności  
(art. 22 ust. 1 a pzp) i konkurencyjności (art. 7 ust. 1 pzp).  
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna powyższy 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada umowę z podmiotem posiadającym takie 
zezwolenie. 
 
Odp. 1 Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w pkt. 5.1.2.1.3 rezygnując z posiadania przez 
Wykonawcę aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie 
zintegrowane na przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
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odpadach ( Dz. U. z 2020r. poz.797 z póź. zm.)  w zakresie odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 
06, 15 01 07, 17 09 04, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07 i wprowadza kontrolę 
zagospodarowania nad wszystkimi odpadami poprzez zobowiązanie Wykonawcy do 
wskazania w Formularzu oferty instalacji spełniającej wymagania przepisów lub dla 
niewielkich ilości odpadów wskazanie zbierającego odpady, któremu odpady będą 
przekazywane i który spełnia wymagania ustawy o odpadach. Przyjęto argumentację , iż 
zagospodarowywanie odpadów w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) nie obliguje do posiadania tytułu prawnego do instalacji,  
w której są zagospodarowywane. Tym samym wymóg zgodnego z prawem 
zagospodarowania odpadów zostanie spełniony bez konieczności wprowadzania wymagań  
w zakwestionowanym przez firmę XXX konkretnym punkcie SIWZ. W związku z powyższym 
zmieniono zapisy całego pkt. 5.1.2 i pkt. 6.1.8 oraz 5.2 SIWZ. 
 

2. Proszę o wyjaśnienie jak wypełniać w formularzu ofertowym kolumny 5,6,7,8,9,10 dotyczące 
wierszy 12-16, 18-19, 24-27, 28-33. 
 
Odp. 2 Z uwagi na niejasność został poprawiony załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – formularz oferty (wzór). W chwili obecnej każda z ww. linii na 
przypisaną szacunkową masę odpadów objęta zamówieniem w (Mg). Wypełnienie polega na 
wpisaniu ceny netto w kolumnie 5, obliczenie Vat do ceny netto w kolumnie 6 i wpisanie 
sumy kolumny 5 i 6 do kolumny 7. W kolumnie 8 wpisujemy iloczyn kolumny 4 i kolumny 5. 
W kolumnie 9 wpisujemy iloczyn kolumny 4 i kolumny 6. W kolumnie 10 wpisujemy iloczyn 
kolumny 4 i kolumny 7. Zamawiający w załączeniu przekazuję poprawiony Załącznik nr 1 do 
SIWZ 
 

3. Wskazuję, że opublikowana przez Państwa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) nie spełnia wymogów wynikających z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439, dalej: u.c.p.g.).  
W Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” (ani w żadnym innym dokumencie, który 
będzie składał się na ofertę wykonawcy) nie żądacie bowiem Państwo wskazania instalacji - 
posiadających wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub 
unieszkodliwianie) odpadów lub odpowiednio przy przypadku zbierających odpady 
posiadających wymagane prawem zezwolenie na ich zbieranie - do których kierowane będą 
poszczególne rodzaje odpadów, Wobec powyższego, wnoszę o zmianę Załącznika nr 1 do 
SIWZ „Formularz ofertowy” poprzez dodanie wymogu, aby w odniesieniu do każdego  
z kodów odpadów wskazanych w pkt 1 Formularza oferty, wykonawcy wskazali instalacje 
(posiadające wymagane prawem zezwolenia), do których kierowane będą poszczególne 
rodzaje odpadów, z tym zastrzeżeniem, że dla odpadów odbieranych w niewielkich 
ilościach w miejsce instalacji wykonawcy mogą wskazać podmiot posiadający zezwolenie 
na ich zbieranie.  
Uzasadnienie  
Na wstępie należy wskazać, że Zamawiający w pkt 5.1.2.1.3 SIWZ określił następujący 
warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada 
aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane na 
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przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) w zakresie odpadów o kodach wymienionych poniżej:  
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,  
- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,  
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła,  
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,  
- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,.  
Wprowadzenie tego wymogu nie zwalania jednak Zamawiającego z obowiązaniu zażądania 
od wykonawców wskazania w ich ofertach instalacji, do której będą przekazywać odpady 
(względnie podmiot zbierający odpady).  
Zgodnie z art. 6d ust. 4 u.c.p.g.: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku 
sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej w szczególności:  
(…)  
5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady -  
w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli 
nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku 
udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w 
przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest 
wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;  
Jak wynika z przywołanego przepisu, obowiązkiem Zamawiającego – w przypadku przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów – jest żądanie wskazania przez wykonawców  
w ofercie instalacji, do których wykonawca będzie przekazywał (odpowiednio w celu odzysku 
lub unieszkodliwiania) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie 
ustawodawca dopuścił, by w przypadku odpadów odbieranych od właścicieli w niewielkich 
ilościach, zamiast wskazywania instalacji wykonawcy mogli wskazać w ofercie podmiot 
zbierający takie odpady. Wymóg ten jest przy tym niezależny od ustalonych w postepowaniu 
warunków udziału w postępowaniu i odnosi się de facto do treści składanej przez 
wykonawców oferty.  
W niniejszej sprawie, Zamawiający ani nie wskazał instalacji, do których należy przekazać 
odpady, ani nie zobowiązał do ich wskazania w ofercie, co stoi w sprzeczności z art. 6d ust. 4 
u.c.p.g.  
Co przy tym istotne, instalacje, które zostaną wskazane przez wykonawców muszą zostać 
wykorzystane przez nich do realizacji zamówienia, a co za tym idzie – niezależnie od tego, czy 
w postępowaniu postawiono warunek udziału odnoszący się do posiadania zezwoleń czy nie 
– instalacje te muszą posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie 
działalności związanej z zagospodarowywaniem rodzaju odpadów, dla którego zostały 
wskazane w ofercie.  
Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien uwzględnić wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, co w realiach 
niniejszej sprawy oznacza konieczność uwzględnienia, że przetwarzanie (odzysk lub 
odpowiednio unieszkodliwianie) odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
zgodnie z obowiązującym prawem, może mieć miejsce wyłącznie w instalacjach, dla których 
wydane zostały stosowne zezwolenia.  
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Kwestia zezwoleń jest przy tym istotna dla Zamawiającego także z uwagi na jego 
odpowiedzialność za zgodne z prawem postepowanie z odpadami. Jeśli wykonawca przekaże 
odpady do instalacji nieposiadającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów ani pozwolenia 
zintegrowanego lub podmiotowi, który nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów, 
odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów nie przechodzi na podmiot prowadzącego 
instalację lub zbierającego odpady, lecz wciąż spoczywa na Zamawiającym, choć nie ma on 
już żadnej kontroli nad odebranymi odpadami.  
Na podstawie art. 27 ust. 2 u.o.: Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może 
zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które 
posiadają:  
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub  
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5  
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.  
Na podstawie art. 27 ust. 3 u.o.: Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów 
przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną 
w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 
pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, 
przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów  
Przepis art. 27 ust. 3 u.o. warunkuje więc przejście odpowiedzialności za odpad od 
posiadania, przez kolejnego posiadacza odpadów, wskazanych w tym przepisie zezwoleń –  
w tym przypadku odpowiednio zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów.  
W świetle powyższego, w niniejszym postępowaniu ważny jest nie tylko sam fakt posiadania 
przez wykonawcę wymaganego przepisami u.o. zezwolenia (do czego nawiązuje warunek 
udziału w postępowaniu), ale też prawidłowe „przypisanie” instalacji i zezwoleń do rodzaju 
odbieranych odpadów, tj. aby instalacja posiadała zezwolenie w zakresie odpowiednich 
kodów odpadów objętych podziałem przedstawionym w 1 Załącznika nr 1 do SIWZ 
„Formularz ofertowy”, przy czym drugi ze wskazanych wymogów musi być spełniony 
względem wszystkich odpadów objętych zamówieniem i w całym okresie realizacji 
zamówienia. 
 
Odp. 3 Firma XXX w piśmie z dnia 22 września 2020 r. zwróciła uwagę na obowiązek wpisania 
żądania wskazania w ofercie instalacji, do których Wykonawca będzie przekazywał 
zagospodarowania (odpowiednio w celu odzysku lub unieszkodliwienia) odpady będące 
przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – formularz oferty (wzór). Dodano dwie 
tabelę, jedną dotyczącą wskazania przez Wykonawcę instalacji posiadającej wymagane 
prawem zezwolenie lub pozwolenia, z którymi ma zawartą umowę przez cały okres 
obowiązywania zamówienia i w których zagospodarowywane będą odpady, drugą dotyczącą 
przekazania niewielkich ilości selektywnie odebranych odpadów do wskazanych przez 
Wykonawcę instalacji posiadającej wymagane prawem zezwolenie lub pozwolenia lub 
podmiotowi posiadającemu zezwolenia na zbieranie wskazanych odpadów, z którym ma 
zawartą umowę przez cały okres obowiązywania zamówienia.  
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Logiczną konsekwencją uzupełnienia wzoru formularza oferty były zmiany wprowadzone  
w SIWZ w zakresie wymaganych odrębnymi przepisami kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zagospodarowywanie odpadów w trybie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) nie 
obliguje do posiadania tytułu prawnego do instalacji, w której są zagospodarowywane. Tym 
samym wymóg zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów zostanie spełniony bez 
konieczności wprowadzania wymagań w SIWZ, w związku z powyższym zmieniono zapisy 
całego pkt. 5.1.2 i pkt. 6.1.8 oraz 5.2 SIWZ. 
Kolejną konsekwencją ww. uwagi było zapewnienie przestrzegania zagospodarowania 
odpadów w konkretnych instalacjach i/lub przez podmioty spełniające wymogi prawne,  
i wprowadzono zmiany wzoru umowy wprowadzając zobowiązanie Wykonawcy do 
przekazywania odpadów do zagospodarowania w instalacjach lub przez podmioty wskazane  
w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – formularz oferty (wzór). 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie: 
 
W 5.1.2.1 było: 
5.1.2.1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualne zaświadczenie  

o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy 
Łomianki na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 ze zm.), 

5.1.2.1.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis do Rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  
i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka 
Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) w zakresie podmiotów 
transportujących odpady, 

5.1.2.1.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualne zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie odpadów 
wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
797 z późn.zm.) w zakresie odpadów o kodach wymienionych poniżej: 
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 
- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, 
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła, 
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 
- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,. 

 
W 5.1.2.1 jest: 
5.1.2.1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy Łomianki 
zgodnie z art. 9B i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 ze zm.), 
5.1.2.1.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru 

prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. 
zm.) w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem 
zamówienia, 

5.1.2.1.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru 
prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. 
zm.) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5.1.2.1.4. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  
i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka 
Województwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

5.1.2.1.5. a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zawartą umowę lub 
umowy przez cały okres obowiązywania zamówienia z podmiotem lub  
z podmiotami prowadzącym instalację, w której zagospodarowuje odpady objęte 
przedmiotem zamówienia, w instalacji posiadającej wymagane prawem 
zezwolenie lub pozwolenia wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.). 
lub  
b) W przypadku zagospodarowywania odpadów we własnej instalacji Wykonawca 
spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów lub pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie odpadów wydane  
w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797  
z późn.zm.) 

5.1.2.1.6. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zawartą umowę lub umowy 
przez cały okres obowiązywania zamówienia z podmiotem lub z podmiotami 
posiadającymi zezwolenie na zbieranie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),  którym przekazuje odpady 
objęte przedmiotem zamówienia. 

 
W 6.1.8 było: 
6.1.8.1. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Łomianki na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 ze zm.), 
6.1.8.2. Aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  
w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego 
Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) w zakresie podmiotów transportujących 
odpady, 
6.1.8.3. Aktualnego zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane na 
przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) w zakresie odpadów o kodach wymienionych poniżej: 
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 
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- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, 
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła, 
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 
- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,. 
 
W 6.1.8 jest: 
6.1.8.1 Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Łomianki zgodnie z art. 9B i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 1439 ze zm.) 
odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, 

6.1.8.2 Aktualnego wpisu w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych 
przedmiotem zamówienia do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) 

6.1.8.3 Aktualnego wpisu w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa,  
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.), 

6.1.8.4 Aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego 
Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

6.1.8.4.1 a) Umowy lub umów obowiązujących przez cały okres obowiązywania 
zamówienia z podmiotem lub z podmiotami prowadzącym instalację, w której 
zagospodarowuje odpady objęte przedmiotem zamówienia, a wskazana instalacja 
posiada wymagane prawem zezwolenie lub pozwolenia wydane w trybie ustawy 
 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.), 
lub 
b) Aktualnego zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie 
zintegrowane na przetwarzanie odpadów wydane w trybie ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.)  

6.1.8.5 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zawartą umowę lub umowy 
przez cały okres obowiązywania zamówienia z podmiotem lub z podmiotami 
posiadającymi zezwolenie na zbieranie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), którym przekazuje niewielkie ilości 
odpadów objęte przedmiotem zamówienia. 
 

W 5.2 SIWZ było: 
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów (na zasadzie określonej  w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o których mowa w 
pkt. 5 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:  
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1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.1.1 oraz 5.1.2.1.3 SIWZ spełnienie warunków 
nastąpi gdy dany warunek wykaże  przynajmniej jeden z ww. wykonawców 
samodzielnie, 

2) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.1.2 SIWZ spełnienie tego warunku nastąpi gdy 
warunek wykaże każdy z nich samodzielnie. 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt. 5.1.2.2.1 SIWZ 
spełnienie tego warunku w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów  mogą 
wykazać łącznie. 

4) w zakresie zdolności zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ spełnienie tego 
warunku w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów wykaże jeden z nich 
samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów 
dotyczących posiadanej zdolności  zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ przez 
2 lub więcej podmiotów, warunek o którym mowa w pkt. 5.1.2.3.1  SIWZ zostanie 
spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden  z podmiotów o  których  mowa 
powyżej spełni wymagany ww. warunek samodzielnie. 

5) w zakresie zdolności technicznej określonej w pkt. 5.1.2.3.2 oraz 5.1.2.3.3, 5.1.2.3.4 
SIWZ spełnienie warunku zdolności technicznej w przypadku ww. wykonawców lub 
podmiotów  mogą wykazać łącznie. 

 
W 5.2 SIWZ jest: 
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów (na zasadzie określonej  w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o których mowa  
w pkt. 5 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:  

1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.1.1 oraz 5.1.2.1.3 oraz 5.1.2.1.5 oraz 5.1.2.1.6 
SIWZ spełnienie warunków nastąpi gdy dany warunek wykaże  przynajmniej jeden 
z ww. wykonawców samodzielnie, 

2) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.1.2 oraz 5.1.2.1.4 SIWZ spełnienie tego warunku 
nastąpi gdy warunek wykaże każdy z nich samodzielnie. 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt. 5.1.2.2.1 SIWZ 
spełnienie tego warunku w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów  mogą 
wykazać łącznie. 

4) w zakresie zdolności zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ spełnienie tego 
warunku w przypadku ww. wykonawców lub podmiotów wykaże jeden z nich 
samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów 
dotyczących posiadanej zdolności  zawodowej określonej w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ przez 
2 lub więcej podmiotów, warunek o którym mowa w pkt. 5.1.2.3.1  SIWZ zostanie 
spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden  z podmiotów o  których  mowa 
powyżej spełni wymagany ww. warunek samodzielnie. 

5) w zakresie zdolności technicznej określonej w pkt. 5.1.2.3.2 oraz 5.1.2.3.3, 5.1.2.3.4 
SIWZ spełnienie warunku zdolności technicznej w przypadku ww. wykonawców lub 
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podmiotów  mogą wykazać łącznie. 
 
Zamawiający wprowadza zmiany we wzorze umowy: 
 
W §3 po punkcie 21 dodajemy pkt. 22 w brzmieniu: 
„22. Wykonawca ma obowiązek przekazywać odpady do zagospodarowania w instalacjach 
lub przez podmioty spełniające wymogi odrębnych przepisów wskazane w Załączniku nr 1 do 
umowy  - Oferta wraz z załącznikami.” 
 
W związku z powyższym w SIWZ było: 
 
11.1 Termin składania ofert upływa 08.10.2020 godz. 10:00. 
11.2 O terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP 
Zamawiającego. 
11.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 08.10.2020 r. godz. 1045 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
 
W SIWZ jest: 
11.1 Termin składania ofert upływa 14.10.2020 godz. 10: 00. 
11.2 O terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP 
Zamawiającego. 
11.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 14.10.2020 r. godz. 10:45 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
 
 
Ponadto Zamawiający przezuję prawidłowy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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