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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 23/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na świadczenie kompleksowych usług 

w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (nr 3). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„W nawiązaniu do postępowania nr procedury przetargowej ZP 23/2020, wnoszę o dokonanie zmian 

w SIWZ.   

 

-W zakresie rozdz. VII pkt 1 a) SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków”, proszę o przyjęcie zapisu w brzmieniu: 

„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają aktualne zezwolenie/a na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów medycznych, o kodach odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia wydane 

przez właściwy organ oraz wpis do BDO w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797).” 

 

Uzasadnienie: Decyzje dotyczące transportu odpadów dla podmiotów, które zostały wpisane do 

rejestru BDO, straciły ważność. Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. 24 stycznia 2018 r. podmioty 

zajmujące się transportem odpadów miały 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. 

Uzyskanie wpisu w zakresie transportu odpadów jest konieczne, ponieważ zezwolenia na transport, 

wydane na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, zachowały ważność na czas na 

jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do BDO tj. 

do 24 lipca 2018 r. lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed upływem ww. 

terminu. 

  

-W zakresie ilości naklejek do identyfikowania worków z odpadami – proszę o informację, czy 

wykonawca do wyceny oferty przetargowej ma przyjąć ilość ok. 1000 sztuk/raz na dwa miesiące?” 
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Odpowiedź:  

W zakresie rozdz. VII pkt. 1 a) SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków”, Zamawiający zgadza się na przyjęcie proponowanego 

zapisu, w związku z powyższym zostanie dokonana stosowana modyfikacja. 

W zakresie ilości naklejek do identyfikowania worków z odpadami, proszę przyjąć ok. 1000 sztuk na 

jeden miesiąc. 

 

 


