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/do publicznej wiadomości/ 

 

INFORMACJA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2022.LC 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm), 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisem w punkcie 3.4.2) Rozdziału II SWZ wykonawca zobowiązany będzie 

do zatrudnienia nowej osoby w miejsce osoby, z którą zostanie rozwiązany stosunek 

pracy. Pragniemy zauważyć, że rozwiązanie stosunku pracy z jednym pracownikiem nie 

musi wiązać się z brakiem osoby do realizacji usługi, ponieważ np. do realizacji usługi 

może zostać oddelegowana inny pracownik. W takim przypadku nie ma podstaw, aby 

Zamawiający żądał od wykonawcy zatrudniania nowych osób. W związku z powyższym 

prosimy o dodanie zapisu „jeśli jest to konieczne do prawidłowej realizacji usługi.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dodaje zapis w punkcie 3.4.2) Rozdziału II SWZ „jeśli jest to konieczne do 

prawidłowej realizacji usługi.” 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisem w punkcie 7.2.1) oraz punkcie 9.b)1.1) Rozdziału II SWZ Zamawiający 

zobowiązuje wykonawcę do posiadania zezwolenia/decyzji na wykonywanie działalności 

w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach gospodarka odpadami 

to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, natomiast gospodarowanie 

odpadami to zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów. To oznacza, że Zamawiający 

wymaga złożenia decyzji na zbieranie odpadów. Pragniemy zauważyć, iż nie wszystkie 

podmioty zajmujące się odpadami są zobowiązane do posiadania decyzji na zbieranie, 

ponieważ ich nie zbierają. Część firm transportuje odpady bezpośrednio do miejsca 

unieszkodliwiania. Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. w przypadku odpadów zakaźnych, które również są przedmiotem 

zamówienia zakazuje się ich zbierania poza miejscem wytwarzania. Decyzja na zbieranie 

odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych przypadkach, w celu 

zapewnienia ciągłości odbioru odpadów, a taki przypadek nie występuje we wszystkich 
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firmach. Ponadto posiadanie samej decyzji na zbieranie, co sugeruje zapis §4 ust. 1 pkt 

4) Projektu umowy, jest niewystarczające, aby ocenić czy wykonawca będzie 

unieszkodliwiał odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym 

wnosimy o modyfikację zapisów i dokładne określenie jakich zezwoleń/decyzji 

Zamawiający wymaga. Proponujemy zapis o treści: „…aktualne zezwolenie/decyzję na 

wykonywanie działalności w zakresie zbierania (jeśli dotyczy) oraz przetwarzania 

odpadów wskazanych przez Zamawiającego w OPZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów)”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w punkcie 7.2.1) oraz punkcie 

9.b)1.1) Rozdziału II o treści: „…aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie 

działalności w zakresie zbierania (jeśli dotyczy) oraz przetwarzania odpadów 

wskazanych przez Zamawiającego w OPZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów)” 

Pytanie nr 3: 

Zgodnie z zapisem w punkcie 1.5.1)a) Rozdziału II SWZ usługa musi być wykonywana 

zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach. Aby mieć pewność, że wykonawca zapewni 

unieszkodliwianie zakaźnych odpadów weterynaryjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ważne jest, aby wykonawca już przy wstępnej ocenie ofert mógł stwierdzić 

gdzie będą unieszkodliwiane jego odpady. W związku z tym proponujemy dodanie w 

Formularzu Ofertowym obowiązku podania miejsca unieszkodliwiania zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych lub ewentualnie żądanie od wykonawców złożenia wraz z 

ofertą oświadczenia o miejscu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów obieranych od 

Zamawiającego (dokument przedmiotowy). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na żądanie od Wykonawców wraz z ofertą oświadczenia  

o miejscu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 

Pytanie nr 4: 

Zgodnie z zapisem w punkcie 8.2) i 3) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz §4 ust. 1. pkt 

2) Projektu umowy Zamawiający wymaga, aby transport odpadów odbywał się w 

pojemnikach, dostarczonych przez wykonawcę. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu 

w przypadku, gdy wykonawca ma możliwość 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 nr 5: 

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 nr 6: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w Załączniku nr 2 do umowy o treści: „Osoby wykonujące 

czynności w umowie”. O jakie osoby chodzi?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do umowy, należy wymienić osoby, które 

będą realizowały usługę, z podaniem podstawy dysponowania tymi osobami. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert. 

 

 

         Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 
        Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

w Olsztynie 
/-/Dorota Daniluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Egz. Nr 1 - a/a, BIP 
Wykonała: L. Cytarska 

Dnia: 7.04.2022 r. 


