
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 
W OLSZTYNIE

Olsztyn^) kwietnia 2020 r.

/do publicznej wiadomości/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, 
znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.10.2020.KB

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
w Olsztynie informacje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.
Pytanie:
1. Prosimy o podzielenie przedmiotu zamówienia na odpady weterynaryjne (18 02 01, 18 02 02*, 

18 02 03,18 02 05*, 18 0 06) i odpady o kodzie 02 0181, materiał kategorii 1.
Z racji tego, że większość Państwa odpadów należy do grupy 18 02 nie wszystkie firmy 
specjalizujące się w unieszkodliwianiu odpadów weterynaryjnych mają również pozwolenia na 
unieszkodliwianie odpadów materiału kategorii 1. Prosimy o przeniesienie tych odpadów 
w oddzielny pakiet z racji tego, że połączenie kodów o tak różnych właściwościach fizycznych 
i chemicznych ogranicza ilość firm które mogą wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, 
a co za tym idzie będziemy zmuszeni zrezygnować z udziału w Państwa postępowaniu.

2. W umowie § 3 pkt. 2 podpunkt 1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia 
wielorazowych, szczelnych kontenerów jezdnych z pokrywą w ilości zabezpieczającej ciągłość 
realizacji umowy... proszę o podanie pojemności kontenerów oraz ilości jakie ma dostarczyć 
Wykonawca.

3. W umowie § 3 pkt. 3 Wykonawca ma dostarczyć pojemniki na odpady, proszę o podanie 
ilości i pojemności pojemników jakie ma dostarczyć Wykonawca.

4. W związku z ogłoszeniem przetargu na usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.10.2020. KB, pragnę zwrócić uwagę, że 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w opisie przedmiotu zamówienia (III.5.3), 
zamawiający wymaga potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów (DPU), co jest niezgodne 
z aktualnie obowiązującym prawem. Przepisy o obowiązku wystawiania DPU zostały uchylone 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.poz.1579).

5. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o nakładaniu na wykonawcę 
obowiązku ważenia odpadów, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wytwórca 
odpadów wystawiając KPO w systemie BDO jest obowiązany podać masę przekazywanych 
odpadów, a transportujący odpady i odbierający mogą jedynie masę odpadów zweryfikować. 
Przy podaniu przez wytwórcę odpadów nieprawidłowej masy przekazywanych odpadów, 
przejmujący odpady może odrzucić wystawioną KPO.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1. Po ocenieniu całokształtu okoliczności sprawy, co do możliwości podziału zamówienia na 
części, Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, art. 36 aa ustawy Pzp -  
uznawana jest autonomiczność decyzji Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części. 
Ustawa PZP nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podziału zamówienia na części, 
pozostawiając w jego decyzji, czy zamówienie podzielić na części, a jeśli tak, to w jaki sposób tego 
podziału dokonać. Zamawiający informuje, że podział zamówienia na części spowoduje rozmycie 
się odpowiedzialności za odbiór odpadów, a także może skutkować trudnościami technicznymi. 
Ponadto wybór jednego Wykonawcy usługi podyktowany jest ze względami organizacyjnymi 
i ekonomicznymi. Dotychczasowe doświadczenia z wykonania usługi odbioru odpadów przez 
jednego Wykonawcę wskazują na lepszą organizację i oszczędność administracyjną (mniejszy 
nakład własny pracowników ZHW, mniej przelewów i innych czynności w administrowaniu).

Zamawiający podkreśla, że dokonywanie na tym etapie podziału na zadania wiąże się 
z przeredagowaniem większości dokumentów, co spowoduje jego modyfikację i wydłużenie 
terminu składania ofert o wymagany czas. Dokonanie zmiany, o które wnosi Wykonawca jest 
niemożliwe z powodu czasochłonności i pracochłonności (w obecnej sytuacji - braków kadrowych). 
Zamawiający nie może sobie pozwolić na to, gdyż zależy mu na jak najszybszym wyborze 
Wykonawcy.

Zamawiający zachęca Wykonawcę do skorzystania z możliwości wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia z innym Wykonawcą (np. w formie konsorcjum, spółki 
cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia). 
Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale V ust. 2 pkt 
2.1 SIWZ. Ponadto zgodnie z rozdziałem III ust. 13-15 Zamawiający nie zastrzega osobistego 
wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania 
zamówienia podwykonawcom.

Ad. 2-3. Zamawiający informuje, że do realizacji umowy wymagane jest:
• do odpadów o kodzie 18 02 02 pojemniki o pojemności 240 1- 16 szt. 8 na stałe, 8 na 

wymianę dla utrzymania ciągłości,
• do odpadów o kodzie 02 01 81 pojemniki o pojemności 240 I - 8 szt. 4 na stałe, 4 na wyminę 

dla utrzymania ciągłości.

Ad. 4. Zamawiający przychyla się do uwag Wykonawcy i usuwa zapis dotyczy potwierdzania 
unieszkodliwienia odpadów w oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, gdyż przepis został uchylony.
Jednocześnie zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II.4) Krótki opis przedmiotu 
zamówienia.

Ad. 5. Zamawiający informuje, że wystąpiła omyłka pisarska i zmienia zapis ust. 14 pkt 6 w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
14. 6. „Za zważenie i podanie masy przekazywanych odpadów w Kartach Przekazania Odpadów 
(KPO) odpowiedzialny jest Zamawiający”.

N ie  u leg a  z m ia n ie  te rm in  s k ła d a n ia  i o tw arc ia  ofert.
Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ.
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