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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:
Powołując się na Ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach „Ustawa”: Art. 66
pkt 1 ppkt a) Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: wytwórców
odpadów komunalnych. W związku z tym wytwórca odpadów komunalnych nie
musi potwierdzać KPO transportu odpadów zmieszanych, które powstają
na placach zabaw. Proszę o zmianę zapisu Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach umowy i dopuści możliwość
innej formy potwierdzenia przekazania odpadów zgodny z zapisami ustawy.
Pytanie nr 2:
Zamawiający wskazał, że na terenach powstają odpady opakowaniowe o kodach
15 01 01, 15 01 02 oraz 15 01 07. Proszę wskazać w jakich lokalizacjach
ustawione są kosze na odpady opakowaniowe segregowane, które zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice
(Uchwala nr VI/108/2019 z dnia 30 maja 2019r.) powinny być odpowiednio
oznaczone i posiadać odpowiednią kolorystykę. Zgodnie z Ustawą zabrania się
zmiany klasyfikacji odpadów (z odpadów zmieszanych odpadów segregowanych
na terenach zielonych/ placach zabaw) podczas ich wytwarzania w przypadku
usługi sprzątania. Jeżeli takich koszy nie ma na jakiej podstawie Zamawiający
wymaga wytworzenia takich odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymienione kody odpadów pozostaną niezmienione,
z uwagi na fakt, iż w Rozporządzeniu do Ustawy wprost określono, że odpady
opakowaniowe należy wykazywać w grupie 15 01. Wykonawca może dokonać
wstępnej segregacji odpadu w miejscu jego wytwarzania co nie prowadzi
do zmiany klasyfikacji odpadów.
Pytanie nr 3:
Zamawiający odpowiadając na pytania wykazał, że Wykonawca winien posiadać
wpis do BDO. Nie zaznaczył jednak, w którym dziale. Jako wytwórca odpadów
opakowaniowych w szczególności o kodach 15 01 01, 15 01 02 oraz 15 01 07
w ilości wymagającej ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu
z dnia 23 grudnia 2019r w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca winien
wykazać w BDO wpis w dziale XII wraz z wyszczególnieniem w/w kodów
odpadów. Ponadto wytwórca odpadów jest zobowiązany do składania rocznych
sprawozdań do Marszałka. Z jakich danych Zamawiający wskazał powstanie w/w
odpadów na terenach zielonych i obiektach rekreacyjno- sportowych? W związku
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z czym wnoszę o usunięcie wymogu posiadania wpisu do BDO w zamówieniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wniesie zmiany w warunkach udziału w postępowaniu.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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