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Propozycje odpowiedzi do postępowania nr 2727/2021 

 

Propozycja odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów 

 

Pytania i odpowiedzi 

2727/2021/Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie umowy z firmą posiadającą pozwolenie zintegrowane w zakresie 

odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa? 

Odpowiedź 2727/2021/Pytanie 1 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.  

 

2727/2021/Pytanie 2 

Co Zamawiający rozumie pod zapisem: „Inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa”. Czy 

Zamawiający dopuszcza posiadanie pozwolenia na zbieranie odpadów? 

12. Warunki udziału w postępowaniu  

12.2. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uznana posiadanie uprawnień do transportu i 

gospodarowania odpadami objętymi przedmiotem zamówienia w części, na którą składa ofertę, w 

szczególności:   

Część 1: - pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie 

zgodnie z wymaganiami przepisów prawa 

Odpowiedź 2727/2021/Pytanie 2 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.  

Zamawiający pod pojęciem „Inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa” np. pozwolenie na 

odzysk 

 

2727/2021/Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę terminu złożenia oferty na 28.04.2021? 

Odpowiedź 2727/2021/Pytanie 3 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ. 

 

2727/2021/Pytanie 4 

Proszę o udzielnie odpowiedzi dotyczącej przewidywanych do 31.12.2021 r. ilości odbiorów odpadów dla 

części nr 3. W dokumentacji SIWZ jest napisane “Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc 

pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy” – Posiadamy auto ciężarowe o ładowności 9 ton 

na jednorazowy odbiór, czy zatem możemy liczyć że odbiór wszystkich odpadów z części nr 3 uda się 

zorganizować na 1- 2 razy do odbioru do końca 31.12.2021 r. ? 

Odpowiedź 2727/2021/Pytanie 4 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ tj. ,,Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę 

pełen załadunek środka transportu Wykonawcy” 

 

 

 


