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Wodzierady, dn. 24.11.2020r. 

 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.7.2020 w trybie 

przetargu nieograniczonego p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodzierady w okresie 

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”. 

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) jako 

Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we 

wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania. 

 

 Pytanie 1: 

Pkt V.1.3) SIWZ oraz pkt d) Oświadczenia w zakresie dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym (Zał. Nr 6 do SIWZ) 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie bazy magazynowo – transportowej nie musi 

znajdować się miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, w przypadku gdy czynności te 

wykonywane są przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – 

transportowej, którą dysponuje Wykonawca, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r. poz. 122). 

 Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r. poz. 122) na terenie bazy 

magazynowo – transportowej powinny znajdować się także: 

1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 

2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 

– o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem 

bazy magazynowo – transportowej. 
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 Pytanie 2: 

Pkt I.1.10) OPZ – tabela 

Wnosimy o poprawienie numeru kodu odpadów w wierszu 6 tabeli na 15 01 04. Kod 10 01 04 

nie jest wymieniony w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923). 

 

 Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że prawidłowy numer kodu odpadów w wierszu 6 tabeli w pkt 

I.1.10) opisu przedmiotu zamówienia to numer 15 01 04, zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogów odpadów 

(Dz. U. z 2020r. poz. 10). 

 

 

 

Z poważaniem 

   Wójt Gminy Wodzierady 

    /-/ Renata Szafrańska 

 


