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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych  

 dla  SPZOZ w Krotoszynie  
 DG/1/26/17 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 

Zapytania do Formularza Cenowego: 

 
1 Pytanie: 
Czy zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zostanie uznane przez Zamawiającego jako spełnienie 
warunku posiadania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenia na 
przewozy na potrzeby własne? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna posiadanie zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika 
drogowego wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
jako  spełnienie warunku posiadania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego lub 
zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne. 
Tym samym dokonuje zmiany zapisu SIWZ rozdział V pkt 1.1 a i rozdział VI pkt 5d: 
Rozdział V pkt 1.1 a 
Było: 
a). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: 

 posiada zezwolenie na zbieranie i  transport odpadów z grupy 18, 06 w tym 
odpadów niebezpiecznych z grupy 18 (potwierdzone oryginałem lub 
poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią   zezwolenia 
(decyzji) na transport odpadów medycznych w tym odpadów niebezpiecznych (z 
grupy 18)  - rozdz. VI pkt 5b.  

 posiada zezwolenie na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów z grupy 18, 06 
lub umowę z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została 
zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie 
realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez Zamawiającego ilości 
odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)  (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na 
unieszkodliwianie odpadów lub umową z wykonawcą, któremu usługa 
unieszkodliwiania odpadów  została zlecona lub oświadczeniem tego wykonawcy 
o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym 
wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o 
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odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) - rozdz. VI 
pkt 5c.  

  posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub 
zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne (potwierdzone oryginałem lub 
poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczeniem na przewozy 
na potrzeby własne - rozdz. VI pkt 5d. 

 posiada zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni, w której 
będą unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
(potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopią  zezwolenia (decyzji) na użytkowanie (eksploatację) 
instalacji/spalarni - rozdz. VI pkt 5e.  

Powinno być: 
a). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: 

 posiada zezwolenie na zbieranie i  transport odpadów z grupy 18, 06 w tym 
odpadów niebezpiecznych z grupy 18 (potwierdzone oryginałem lub 
poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią   zezwolenia 
(decyzji) na transport odpadów medycznych w tym odpadów niebezpiecznych (z 
grupy 18)  - rozdz. VI pkt 5b.  

 posiada zezwolenie na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów z grupy 18, 06 
lub umowę z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została 
zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie 
realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez Zamawiającego ilości 
odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)  (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na 
unieszkodliwianie odpadów lub umową z wykonawcą, któremu usługa 
unieszkodliwiania odpadów  została zlecona lub oświadczeniem tego wykonawcy 
o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym 
wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) - rozdz. VI 
pkt 5c.  

 posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub 
zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne (potwierdzone oryginałem lub 
poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczeniem na przewozy 
na potrzeby własne - rozdz. VI pkt 5d. 

 posiada zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni, w której 
będą unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
(potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopią  zezwolenia (decyzji) na użytkowanie (eksploatację) 
instalacji/spalarni - rozdz. VI pkt 5e.  
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Rozdział VI pkt 5d: 
Było: 

d. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy 
na potrzeby własne.  

Powinno być: 
d. Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na 
przewozy na potrzeby własne.  

 
 
2 Pytanie: 
W SIWZ rozdział III, pkt 9 Zamawiający określił termin płatności na 50-60 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury z załączonymi KPO i DPU. Faktura jest wystawiana ostatniego dnia 
miesiąca którego dotyczy, natomiast ustawowy termin na wystawienie i doręczenie DPU do wytwórcy 
odpadów wynosi 14 dni od daty zakończenia miesiąca, Ponadto dane niezbędne do wystawienia DPU są 
przekazywane przez wytwórców odpadów do Wykonawcy na początku kolejnego miesiąca następującego 
po miesiącu rozliczeniowym. 
W związku z powyższym nie jest możliwe aby DPU było dołączone do faktury wystawianej na koniec 
miesiąca. Wnosimy o zmianę zapisów i usunięcie obowiązku załączania DPU do faktury miesięcznej. 
Odpowiedź: Dokument potwierdzający termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych w 
palarni odpadów niebezpiecznych musi być  wystawiony i dostarczony Zamawiającemu w ciągu 14 dni 
olejnego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

s
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Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 
sporządzaniu oferty.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania 
ofert na dzień 11.07.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 11.07.2017 r. o godz. 
09:30. 
 
 

 
      Z poważaniem 

 
 

Krotoszyn, dnia  03.07.2017 r.   


