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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

 

/do publicznej wiadomości/ 

 

 

INFORMACJA  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2021.KK 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa 

Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie terminu do kiedy Zamawiający ma możliwość 

zgłoszenia prawa opcji. W SWZ jest 15.11.2021, natomiast w umowie 30.11.2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż ma możliwość zgłoszenia prawa opcji do dnia 15.11.2021 r.  

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do projektowanych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 6 

do SWZ: 

• § 1 ust. 6 wzoru umowy, cyt. „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji 

przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do dnia 15.11.2021 r. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy zapisów SWZ: Zgodnie z zapisem w punkcie 7.2. oraz 9.2.2) SWZ w przypadku 

braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, wykonawca może złożyć decyzje 

podmiotu, który będzie unieszkodliwiał odpady. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wykonawca 

bez względu na to czy unieszkodliwia odpady w swojej instalacji czy instalacji, z którą ma 

podpisaną umowę musi posiadać własne uprawnienia do tego typu czynności, ponieważ 

nie może polegać na uprawnieniach innego podmiotu. Wynika to z art. 22a.1 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wykonawca może polegać jedynie na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów. To oznacza, iż nie jest możliwe poleganie na uprawnieniach innych 

podmiotów i wykonawca musi posiadać takie uprawnienia. Powyższe potwierdza Krajowa 

Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 lipca 2013 r. (KIO 1456/13), gdzie KIO wskazała, że 

„Zezwolenia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej dla konkretnego wykonawcy 



i w świetle przepisów krajowych nie podlegają udostępnieniu." Izba stwierdziła ponadto, 

że nie dopuszczalnym jest poleganie na uprawnieniach wydanych dla podmiotu trzeciego 

w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia publicznego w całości wymaga posiadania 

stosownych zezwoleń. 

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmodyfikowanie wymienionych punktów poprzez 

dodanie wymogu posiadania przez wykonawcę, który nie posiada własnej instalacji, 

obowiązku posiadania decyzji na unieszkodliwianie odpadów. 

Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę pytanie wykonawcy zamawiający zmienia zapisy rozdziału  

2 podrozdziału 7 SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Mając na uwadze potrzebę usunięcia wątpliwości zamawiający, działając na podstawie 

art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

Rozdział 2 podrozdział 7 pkt 7.2 SWZ, cyt.: „7.2. uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

(dotyczy części nr 1 oraz części nr 2): Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 

warunek, jeżeli wykaże, że: 

• posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: będzie 

posiadał aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami medycznymi i/lub weterynaryjnymi o kodach: wskazanych przez 

Zamawiającego w OPZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia  

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów), o której mowa w art. 23 ust.  

4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

oraz 

• jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 

49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. w zakresie umożliwiającym 

transport odpadów weterynaryjnych / zakaźnych odpadów weterynaryjnych”. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

• Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia 

są wymagane. 

• Uwaga: Wykonawca w celu wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności (…) nie może polegać 

na zdolnościach podmiotu trzeciego. 

 
Rozdział 2 podrozdział 7 pkt 7.4 SWZ, cyt.: „7.4. zdolności technicznej lub 

zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: 

• dysponuje instalacją do termicznego przekształcania zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych”. 

• Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 



zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1). 

 
Rozdział 2 podrozdział 9 pkt 9.2 SWZ, cyt.: „9.2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

(dotyczy części nr 1 oraz części nr 2): 

1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności  

w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi o kodach wskazanych przez 

Zamawiającego w OPZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów) – w zakresie potwierdzającym spełnianie 

warunku, o którym mowa w rozdziale 2 podrozdziale 7 pkt 7.2 SWZ; 

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w zakresie umożliwiającym transport odpadów weterynaryjnych / 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych – w zakresie potwierdzającym spełnianie 

warunku, o którym mowa w rozdziale 2 podrozdziale 7 pkt 7.2 SWZ; 

3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –  

w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 2 

podrozdziale 7 pkt 7.4 SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ”. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy zapisów OPZ: Zgodnie z zapisem w punkcie 12 i 17 Działu I Opisu Przedmiotu 

Zamówienia Zamawiający wymaga, aby transport odpadów odbywał się w pojemnikach, 

dostarczonych przez wykonawcę. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu w przypadku, 

gdy wykonawca ma możliwość ich transportu luzem (w workach). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby transport odpadów obywał się w workach, gdy 

Wykonawca ma taką możliwość. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby odpady 

transportowane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  

(Dz. U. 2016 poz. 1742), tj. zgodnie z § 4 – § 6 w/w ustawy (zgodnie z zapisami rozdziału 

2 podrozdziału 4 SWZ), cyt.:  

• „§ 4 Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie 

poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem, gdy strumień zmieszanych rodzajów 

odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.  

• § 5 ust. 1 Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie 

się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie  

i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową. Ust. 2. Transport 

odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie 

transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 

•  § 6 ust 1. Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, 

układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich 

przemieszczaniu i przewracaniu. 

 



Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ: 

Punkt 12 OPZ, cyt.: „Odbiór i transport odpadów powinien odbywać się w pojemnikach 

Wykonawcy lub w workach umocowanych w taki sposób, aby zapobiec ich 

przemieszczaniu, wyciekom, aby nie dochodziło do ich pylenia oraz wysypywania”. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy zapisów OPZ: Zgodnie z zapisem w punkcie 14 Działu I Opisu Przedmiotu 

Zamówienia Zamawiający może zwiększyć ilość pojemników. W związku z tym, że koszt 

zakupu pojemników wpływa na cenę usługi, a ich ilość jest powiązana z możliwościami 

logistycznymi, prosimy o określenie maksymalnej ilości pojemników jakie zamawiający 

może żądać w ramach umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że maksymalna ilość pojemników, jaką Zamawiający może żądać 

dodatkowo w ramach umowy to:  

• dla części 1 – maksymalnie 2 szt. dodatkowych pojemników,  

• dla części 2 – maksymalnie 1 szt. dodatkowych pojemników  

 

Pytanie 5: 

Dotyczy zapisów formularza cenowego: Prosimy o wyjaśnienie czy w Formularzu 

Cenowym należy podać „Cenę netto” łącznie dla podstawy i opcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w formularzu oferty należy podać cenę netto całości 

zamówienia (podstawa + opcja). 

 

Pytanie 6:  

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o sprawdzenie 

poprawności zapisu w §2 ust. 2 Wzoru umowy, ponieważ nie zgadza się on z zapisami 

Opisu Przedmiotu Zamówienia co do kodów i częstotliwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że odpady odbierane będą wg następujących zasad: 

Część 1: 

Odbiór odpadów o kodach 18 02 02*: odbiór minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiający 

dopuszcza kontakt e-mailowy w sprawie odbioru odpadów na adresy osób wyznaczonych 

do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy (w razie potrzeby). 

Odbiór odpadów o kodach 18 02 05*, 18 02 06 odbiór maksymalnie 2 razy w roku, po e-

mailowym uzgodnieniu terminu odbioru, nie przekraczającym 14 dni od dnia 

uzgodnienia. 

Część 2  

Odbiór odpadów o kodzie 02 01 80 odbiór minimum 7 razy w ciągu roku (w dniu 

ustalonym między Stronami w dni robocze) najpóźniej w terminach uzgodnionych przez 

korespondencję e-mailową. 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 



następujące zmiany do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 

6 do SWZ: 

• § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, cyt. „Odbiór odpadów odbywać się 

będzie z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, 3 ul. Warszawska 109, wg 

zasad:  

1) Część 1: 

• Odbiór odpadów o kodach 18 02 02*: odbiór minimum 1 raz w tygodniu. 

Zamawiający dopuszcza kontakt e-mailowy w sprawie odbioru odpadów na adresy 

osób wyznaczonych do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy (w 

razie potrzeby). 

• Odbiór odpadów o kodach 18 02 05*, 18 02 06 odbiór maksymalnie 2 razy  

w roku, po e-mailowym uzgodnieniu terminu odbioru, nie przekraczającym 14 dni 

od dnia uzgodnienia. 

• 2) Część 2: 

• Odbiór odpadów o kodzie 02 01 80* odbiór minimum 7 razy w ciągu roku  

(w dniu ustalonym między Stronami w dni robocze) najpóźniej w terminach 

uzgodnionych przez korespondencję e-mailową.” 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o doprecyzowanie 

zapisu w §3 ust. 2.1) Wzoru umowy w zakresie ilości i pojemności kontenerów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ilość oraz pojemność kontenerów jezdnych z pokrywą na 

odpady, została określona w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 

do SWZ oraz załącznik do umowy – sekcja I pkt 13.  

 

Pytanie 8: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy Prosimy o usunięcie zapisu §3 

ust. 2.5) Wzoru umowy, ponieważ od stycznia 2020 r. nie wystawia się papierowych Kart 

przekazania odpadów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wystawienia do części 2 dokumentu handlowego stosowanego 

przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów 

pochodnych kategorii 1 w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi.  

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 

6 do SWZ: 

• § 3 ust. 2 pkt 5) projektowanych postanowień umowy cyt.: „każdorazowego 

wystawiania „Dokumentu handlowego” w 2 egzemplarzach, zawierającego dane,  

o których mowa w pkt 4) i dołączania jej do faktury.” * 
*dotyczy części nr 2 (niepotrzebne skreślić)  

 

 



Pytanie 9: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: W związku z tym, że od stycznia 

2020 r. nie wystawia się papierowych kart przekazania odpadu, prosimy o usunięcie z §7 

ust. 5 Wzoru umowy zapisu o treści: „które Wykonawca dołączy do faktury” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawą do wystawienia faktury będzie suma ilości odpadów 

przekazanych przez Zamawiającego, podanych w BDO – kartach przyjętych przez 

Wykonawcę (dot. części 1 i 2) oraz dokumentach handlowych (dot. tylko części 2). 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 

6 do SWZ: 

• § 7 ust. 5 projektowanych postanowień umowy cyt.: „Podstawą do wystawienia faktury 

jest suma ilości odpadów przekazanych przez Zamawiającego, podanych w BDO – 

kartach przyjętych przez Wykonawcę (dot. części 1 i 2) oraz dokumentach handlowych 

(dot. tylko części 2). 

 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o wydłużenie terminu 

rozpatrzenia reklamacji określonego w §9 ust. 2 Wzoru umowy do 5 dni roboczych. 

Termin 3 dni jest zbyt krótki, aby zapoznać się ze sprawą i rozpatrzenia reklamacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji określonego 

w § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.  

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza 

następujące zmiany do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 

6 do SWZ: 

• § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, cyt.: „Za nienależyte wykonanie usługi, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć uzasadnioną, wyrażoną na piśmie 

reklamację Zamawiającego. Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który 

zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia.” 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o usunięcie lub 

doprecyzowanie zapisu w § 9 ust. 8 Wzoru umowy, ponieważ obecny jest zbyt szeroki  

i sugeruje konieczność uczestnictwa Wykonawcy we wszystkich zdarzenia na terenie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że zapis § 9 ust 8 projektowanych postanowień umowy dotyczy 

tylko zdarzeń, które będą miały miejsce w momencie przebywania Wykonawcy lub jego 

przedstawiciela na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 

109, podczas odbierania odpadów.  

 



 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o zmianę kary 

określonej w §11 ust. 1.2) Wzoru umowy do wysokości 200,00 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary określonej w § 11 ust. 1  

pkt 2. 

 

Pytanie 13: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o zmianę kary 

określonej w §11 ust. 1.5) Wzoru umowy do wysokości 200,00 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary określonej w § 11 ust. 1  

pkt 5. 

 

Pytanie 14: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Prosimy o zmianę kary 

określonej w §11 ust. 1.3) Wzoru umowy do wysokości 400,00 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary określonej w § 11 ust. 1  

pkt 3.  

 

Pytanie 15: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Zgodnie z zapisem w §11 ust. 

1.3) Wzoru umowy Zamawiający ma prawo naliczenia kary za niedostarczenie polisy. 

Prosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ w umowie nie ma obowiązku jej złożenia,  

a jedynie jej posiadania, ewentualnie złożenia w przypadku wygaśnięcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisu. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3) 

projektowanych postanowień umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia dokumentu na każde wezwanie Zamawiającego.  

 
Rozdział 3 podrozdział 2 SWZ, cyt.:  
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2021 r. do godz. 9.00. 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021 r. o godz. 9:30 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”. 

 

Rozdział 3 podrozdział 3 SWZ, cyt.:  
„1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.06.2021 r.” 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 

W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  
o zamówieniu nr 2021/BZP 00038511/01 z dnia 2021-04-22.  
 

Załączniki: 
1) Projektowane postanowienia umowy 



2) Wykaz urządzeń technicznych – załącznik nr 10 do SWZ  
 

 

Zastępca 

Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

/-/Dorota Daniluk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdzielnik:  

Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: K. Kawecka 


