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Dotyczy: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach
sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zamawiający żąda od Wykonawcy wpisu do rejestru BDO. Zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „wytwórcą odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa oświadczenie
usługi stanowi inaczej”. Dodatkowo zgodnie z tą samą ustawą Art. 51 pkt 2 ppkt
4: Nie podlegają wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie
odpady. Proszę o wykreślenie wymogu rejestru w systemie BDO ponieważ brak
jest podstawy prawnej.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.
Pierwotnie Zamawiający wskazał, że Wykonawca będzie posiadaczem odpadów,
a nie ich wytwórcą dlatego też uznał wymóg posiadania wpisu do rejestru BDO
w określonym zakresie za konieczny.
W związku ze zmianą kwali f ikacj i  Wykonawcy z posiadacza odpadów
na wytwórcę odpadów Zamawiający dostosował odpowiednio zapisy w zakresie
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) nie podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa
w art. 49 tej ustawy, transportujący wytworzone przez siebie odpady. Należy mieć
jednak na uwadze, że na podstawie art. 66 ww ustawy posiadacz odpadów (w
tym ich wytwórca) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji
ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów. W związku z tym, że
Zamawiający przewiduje istnienie odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01
07 w szacunkowej ilości przekraczającej wskazane limity w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1974)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO.

Pytanie nr 2:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, w każdej części: Kart przekazania odpadów
za każdy ukończony miesiąc. Jeżeli Zamawiający usunie wymóg wpisu
do rejestru BDO nie ma możliwości przedstawienia Karty przekazania odpadów
lub Karty przekazania odpadów komunalnych, ponieważ bez zalogowania, nie ma

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl

1/2



możliwości wygenerowania ich w systemie BDO. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
2019r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wszystkie
dokumenty ewidencjonowania odpadów muszą być wyłącznie elektroniczne.
Jeżeli Zamawiający nie usunie wymogu wpisu do rejestru w BDO Wykonawcy,
Karty przekazania odpadów będą mogły być wystawiane za każdy kurs, każdą
poszczególną frakcję odpadów, za każdy dzień osobno. Proszę o zmianę zapisu,
ponieważ Wykonawca nie jest w stanie przedstawić zbiorczej (miesięcznej) Karty
Przekazania Odpadów. Wykonawca może wydrukować Potwierdzenie
wystawienia Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO wszystkich kursów, za
każdy dzień osobno, co winien przedłożyć Zamawiającemu na potwierdzenie
codziennie (7 dni w tygodniu) wykonanej usługi.

Odpowiedź:
Zgodnie z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
posiadał aktywny wpis do  bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami tzw. BDO, a także na podstawie ustawy o odpadach
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji  ilościowej
i jakościowej odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. W związku z czym
Zamawiający pozostawia wymóg przekazywania wraz z fakturą miesięczną kart
przekazania odpadów z danego miesiąca. Zamawiający nie zdefiniował sposobu
przekazania kart dlatego też nie ma przeszkód, aby przekazać karty w formie
papierowej jako załącznik do faktury albo w formie elektronicznej (przesłanie kart
w dniu dostarczenia faktury na adres mailowy Zamawiającego).

Pytanie nr 3:
Zamawiający żąda, aby we wszystkich częściach utrzymywanie czystości
odbywało się: „codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko”.
Instalacje odbierające odpady, których dotyczy przetarg nieograniczony pracują
w dni robocze od poniedziałku do piątku lub od poniedziałku do soboty (po
wcześniejszym ustaleniu). W związku z powyższym nie jest możliwe spełnienie
zapisu wymagań bezpośredniego transportu odpadów do instalacji „na
wysyp isko ” .  W zw iązku  z  ha rmonogramem prac  us ta lonymi  p rzez
Zamawiającego- 7 dni w tygodniu- wykonawca winien posiadać zezwolenie
na zbieranie (w tym czasowe magazynowanie) odpadów. Brak posiadania takiego
zezwolenia wyklucza Wykonawców w możliwości brania udziału w przetargu
nieograniczonym. W związku z powyższym proszę dopisać do Warunków udziału
w postępowaniu posiadanie w/w zezwolenia jako uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej lub zmniejszenia okresu wykonywanych robót
do wyłącznie dni roboczych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni częstotliwości utrzymywania czystości na obiektach
(codziennie przez 7 dni w tygodniu, także niedziele i święta). Zamawiający
dokonał odpowiedniej modyfikacji SIWZ poprzez postawienie wymogu posiadania
przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.). 

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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