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Zamawiający: 

Miasto Katowice - Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40 - 859 

Katowice. 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr OP/ZP/4/2021 na 

wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów 

administrowanych przez zamawiającego. 

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 

W odpowiedzi na Państwa wniosek „o wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ", przesłany 

zamawiającemu w dniu 12.11.2021 r., dotyczący: ,,treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w przetargu nieograniczonym pod nazwą »Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego«", zamawiający informuje, że 

obecnie nie przeprowadza w/w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

wszczął w/w postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy). 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, a 

zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek do 

zamawiającego wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Uwzględniając powyższe okoliczności, jak również treść w/w wniosku zamawiający wyjaśnia, że: 

1) odnośnie pytania nr 1:

zamawiający nie planuje przeprowadzenia odrębnego postępowania na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów biodegradowalnych/zamiennie odpadów z targowisk o kodzie 200302; 

2) odnośnie pytania nr 2:

zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju odpadów opisanych w SWZ rozdział XIV ust. 1 pkt 1 

i w załączniku nr 6 - projekt umowy§ 5 ust.1 pkt 1 oraz w załączniku do umowy poz. 1 koumna 2 tj.: 

odpady komunalne (kod odpadu 200301) na odpady z targowisk (kod odpadu 200302); 

3) odnośnie pytania nr 3:

zamawiający w SWZ w rozdziale li ust. 4 zaznaczył, że ilości odpadów przewidzianych do wywozu są 

szacunkowe i mogą ulec istotnej zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zamawiający nie 



określał limitów na ilości odbieranych odpadów. W załączniku nr 6 do SWZ - projekt umowy§ 2ust .1 
pkt 4, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia dodatkowych kontenerów lub 
pojemników na odpady w okresach zwiększonych potrzeb, a w załączniku do umowy, poz. 5-7, 
zamawiający określił rodzaje kontenerów dodatkowych, które wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć w okresach zwiększonych potrzeb zamawiającego . Termin realizacj i zamówienia został 
określony na 6 miesięcy od daty 01.01.2021 r. i nie ulegnie zmianie ze względu na ilości odbieranych 
odpadów; 

4) odnośnie pytania nr 4: 

w przypadkach odebrania przez wykonawcę odpadów selektywnie zebranych ale zanieczyszczonych, 
wykonawca może złożyć reklamację potwierdzoną dokumentacją fotograficzną; 

5) odnośnie pytania nr 5: :t,t:•i•:::::·~:=~:.;:\::··· i' 
zamawiający w SWZ rozdział I ust. 9 zaznaczył, że nie przewiduje upzielaiiia zainow i eń.,, o których 

' , . ~-

mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy; 

6) odnośnie pytania nr 6: 

zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w załączniku nr 6 do SWZ - projekt umowy§ 2 ust. 1 pkt 

S; 

7) odnośnie pytania nr 7: 

zamawiajacy informuje, że wszystkie wyszczególnione odpady maja być odbierane na dokumentach 
KPOK. W przypadku odpadów zmieszanych zamawiający będzie przekazywał niesegregowane odpady 

komunalne . 

Zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
wyjaśnienia niniejsze, wraz z treścią zapytania wykonawcy, zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawnienia źródła zapytania. 
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