Warszawa, dnia 23.11.2020r.
Znak sprawy:
ZP.260.16.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 i zmiana treści SIWZ nr 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Teatr Wielki – Operę Narodową
w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach
Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.
Pytanie nr 1:
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju wywołane pandemią COVID19, zwracamy się z uprzejmą
prośbą o dopuszczenie złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dokumentów składanych na wezwanie
w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy
Zamawiający posiada platformę do składania ofert w postaci elektronicznej?
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oświadczeń, a także dokumentów, również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
poniżej progów unijnych. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni treści Rozdziału X SIWZ (dotyczącego sposobu komunikacji w postepowaniu)
i w konsekwencji nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dokumentów składanych
na wezwanie w postaci dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ponadto Zamawiający informuje, że nie posiada platformy do składania ofert w postaci elektronicznej.
Natomiast w prowadzonych przez siebie postępowaniach, w których zgodnie z Ustawą komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą (w tym złożenie oferty oraz dokumentów składanych na wezwanie) odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający korzysta z ogólnodostępnego narzędzia pn.
miniportal oraz elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na platformie ePUAP.

Pytanie nr 2:
A. Prosimy o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa:
Część. VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 1.
jest: "Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. 2020 r., poz. 1439) oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (DzU z
2020 r., poz. 797 z późn. zm.)."
powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis
do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 2020 r., poz. 1439) oraz posiada wpis do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w
art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.), w dziale
VII transport w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienie: 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. Zezwolenia na transport, wydane na
podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, utraciły ważność 24 lipca 2018 r. [zgodnie z art. 233
ustawy o odpadach]. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują konieczności uzyskania zezwolenia na
transport odpadów. Działalność w zakresie transportu odpadów prowadzona jest na podstawie wpisu do
Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
który funkcjonuje od stycznia 2018 r. (https://bdo.mos.gov.pl/web/). Zezwolenie zostało zastąpione wpisem do
rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
Dlatego chcąc zlecić transport odpadów należy upewnić się, czy firma przejmująca zlecenie uzyskała wpis do
rejestru BDO w zakresie transportu odpadów (Dział VII BDO).
Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO podmiot może transportować wyłącznie odpady wskazane w dziale VII
wpisu (na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach – tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.).
Zamawiający może sprawdzić wpisy w odpowiednich działach rejestru BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/)
wpisując numer rejestrowy BDO Wykonawcy.
B. Prosimy o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa.
Część. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 2 ppkt 1)
jest: "Ad pkt 1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Aktualny wpis
do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 2020 r., poz. 1439) oraz aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach (DzU z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)"
powinno być: Ad pkt 1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 2020 r., poz. 1439) oraz posiada wpis do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO),
o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 701
z późn. zm.), w dziale VII transport w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem
zamówienia.
WYJAŚNIENIE: jak w punkcie A.
Zamawiający może sprawdzić wpisy w odpowiednich działach rejestru BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/)
wpisując numer rejestrowy BDO Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ.
Zapis Rozdziału VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów wymaganych przepisami prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (DzU 2020 r., poz. 1439) oraz posiada wpis do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2019 poz. 701 z późn. zm.), w dziale
VII transport w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony
przez każdego z nich.
Zapis Rozdziału IX SIWZ pkt 2 ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
Ad pkt 1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 2020 r., poz. 1439) oraz posiada wpis do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO),
o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2019 poz. 701
z późn. zm.), w dziale VII transport w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem
zamówienia.

Jednocześnie mając na względzie przepis art. 12a Ustawy, Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi
na powyższe pytania nastąpiła zmiana treści SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu co ma wpływ
na sposób przygotowania przez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.
Nowy termin składania ofert to
Nowy termin otwarcia ofert to

27.11.2020 r. godz. 12:00,
27.11.2020 r. godz. 12:15.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziale XIV i XV SIWZ.
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

