KI.271.4.2020
Fredropol, 2020-11-13
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.4.2020.
Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Fredropol w 2021 r.”
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie 1.
Zgodnie z punktem VII.1.4) SIWZ na ofertę składa się m.in. „Wykaz samochodów jakimi
dysponuje Wykonawca – załącznik nr 4”. W punkcie VII.4 wskazano, że należy na wezwanie
zamawiającego złożyć „Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 wykaz sprzętu”.
Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie postępowania należy przedłożyć wykaz sporządzony na
podstawie załącznika nr 4 do SIWZ.
Odpowiedź 1.
Poprawiono SIWZ poprzez wykreślenie pkt. VII.1.4). Załącznik nr 4 do SIWZ należy złożyć na
wezwanie Zamawiającego.
Naniesiono poprawki do SIWZ kolorem czerwonym.
Pytanie 2.
Dotyczy warunku określonego w: cz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt 16.3), V.2.1)a), 7.2.a)
Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1, w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony Środowiska
zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz jednocześnie utworzony został rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO), do którego podlegają wpisowi podmioty
będące podmiotami zbierającymi zużyty sprzęt.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. warunku poprzez usunięcie
wymogu przedstawienia wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, a zastąpienie go wpisem do rejestru BDO.
Odpowiedź 1.
Dokonano stosownych zmian w SIWZ. Naniesiono poprawki do SIWZ kolorem czerwonym.
W związku z z powyższym zamawiający informuje jednocześnie, iż nie przedłużył terminu
składania ofert . Ustalenia dotyczące terminu, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

