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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów 

o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej” 

ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 

2020/S 199-482803 w dniu 13.10.2020 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy w przetargu będą dopuszczone firmy z zagranicy? Jeśli tak, to bardzo proszę 

o wyszczególnienie wymaganych dokumentów dla podmiotu zagranicznego, nie mającego 

w Polsce siedziby. 

Odpowiedź nr 1.  

W przetargu na „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 

pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej” mogą brać udział 

zarówno Wykonawcy z siedzibą na terytorium Polski, jak i podmioty zagraniczne. 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym zarówno dla podmiotów krajowych jak 

i zagranicznych jest złożenie w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE, – wg załącznika 2 do SIWZ.   

Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Urząd 

Zamówień Publicznych „ESPD” na stronie https://espd.uzp.gov.pl Przy wypełnianiu JEDZ 

Wykonawca może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez UZP i znajdującej się pod 

poniższym linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-

JEDZ-ESPD.pdf 

Zamawiający oczekuje  złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, że odbiór 

i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem 

wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych 

niniejszym postępowaniem.  

Nadto Wykonawca: 

1.  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ  

https://espd.uzp.gov.pl/
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2. Którego oferta została oceniona najwyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba oraz składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że wykonawca nie został skazany za przestępstwa 

opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. 

Nadto Wykonawca składa: 

a) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 

tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;  

b) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;  

c) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 2 do 

SIWZ; 

 

Pytanie nr 2. 

Bardzo proszę o informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dla 

podmiotu z zagranicy. 

Odpowiedź nr 2.  

Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej przez złożenie 

oświadczenia, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty 

posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu 

odpadów objętych niniejszym postępowaniem. W celu potwierdzenia spełniania tego 
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warunku Wykonawca przedstawi decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności 

zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212.  

 

Pytanie nr 3. 

Czy wykonawca z zagranicy musi posiadać upowaznioną osobę notarialne do kontaktu w 

PL, czy wystarczy pracownik firmy? 

Odpowiedź nr 3.  

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca z zagranicy ustanowił na terytorium Polski 

przedstawiciela, który będzie dysponował pełnomocnictwem sporządzonym w formie 

notarialnej. W przypadku gdy Wykonawca ustanowił pełnomocnika do występowania w 

imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań pełnomocnictwo powinno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 

Pytanie nr 4. 

W jaki sposób podmiot z zagranicy ma uczestniczyc w postępowaniu, jesli chodzi o podpis 

elektroniczny? 

Odpowiedź nr 4.  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale, w postaci elektronicznej 

w zalecanym formacie danych .doc, .docx, .pdf, podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji, pod rygorem nieważności. 

Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Urząd 

Zamówień Publicznych „ESPD” na stronie https://espd.uzp.gov.pl Przy wypełnianiu JEDZ 

Wykonawca może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez UZP zawierającej opis 

posługiwania się podpisem elektronicznym i znajdującej się pod poniższym linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-

JEDZ-ESPD.pdf 

 

Pytanie nr 5. 

Czy na etapie przetargu Wykonawca zagraniczny musi posiadać wpis do BDO? 

Odpowiedź nr 5.  

Wykonawca składa oświadczenie, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez 

podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do 

transportu odpadów, co oznacza że wykonawca posiada wpis do BDO lub posługuje się 

przy realizacji umowy podwykonawcą, który taki wpis posiada.  

 

Pytanie nr 6. 

Czy wszystkie załączone dokumnety muszą być przetłumaczone na język polski? 

Odpowiedź nr 6.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym (innym niż język polski) muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniami na język polski. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów. 

 

Pytanie nr 7. 

Czy odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli zbelowane to drutem 

stalowym czy może folią? 

Odpowiedź nr 7.  

Odpady będą odbierane przez Wykonawcę luzem lub w formie sprasowanych beli 

(o szacunkowych parametrach: waga 60 kg, szerokość 1,0 m, wysokość 0,7 m, głębokość 

0,7 m). Odpady belowane będą drutem lub taśmą.  

 

Pytanie nr 8. 

https://espd.uzp.gov.pl/
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Proszę o informacje na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania 

na odbiory (ile transportów) 

Odpowiedź nr 8. 

Zamawiający przewiduje odbiór minimum jednego transportu dziennie w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu 

w formie sprasowanych beli. Odbiory realizowane będą po wcześniejszym zgłoszeniu 

transportu przez Zdawcę. 

 

Pytanie nr 9. 

Proszę o dokładna specyfikację frakcji (co zawiera), która jest przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź nr 9. 

Przedmiotem postępowania jest odbiór i zagospodarowanie zgodnie z przepisami frakcji 

>80mm z mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych. Odpady stanowią pozostałość 

po mechanicznym odsianiu frakcji <80mm i ręcznej segregacji frakcji materiałowych 

nadających się do recyklingu. 

 

Pytanie nr 10. 

Proszę o załączenie zdjęć odpadów, będących treścią zamówienia. 

Odpowiedź nr 10. 
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Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


