
 

 
 
 
 
* Oryginalna treść pytania zadanego przez Wykonawcę 

 

 

Warszawa, dnia 07-10-2020 r. 

 
Wyjaśnienia SIWZ 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pn: „Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 
46/DB/PN/2020. 
 
 
Pytanie nr 1. 
 
„OPZ - Załącznik nr 1 do SIWZ  
Część II. Warunki realizacji zamówienia pkt 2. „Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 
znormalizowanych stanowiących jego własność pojemników i kontenerów przystosowanych do 
składowania odpadów komunalnych:  
1) segregowanych gromadzonych selektywnie:  
a) papieru i tektury (kod odpadów 20 01 01),  
b) szkła (kod odpadów 20 01 02),  
c) tworzyw sztucznych (kod odpadów 20 01 39),  
d) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod odpadów 20 01 08),  
e) odpadów zielonych (kod odpadów 20 02 01),  
f) odpadów wielkogabarytowych (kod odpadów 20 03 07)  
g) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01).”  
 
Prosimy o doprecyzowanie klasyfikacji odpadów zbieranych selektywnie. Zgodnie z objaśnieniem 3 (pod 
tabelą z kodami) do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów, 
Dz. U. z 2020, poz.10) „Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie 
lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 
20 01.” 
 
• Czy Zamawiający w odniesieniu do odpadów papieru i tektury dopuszcza klasyfikację tj. kod odpadu 

15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)?” 
• Czy Zamawiający w odniesieniu do odpadów szkła dopuszcza klasyfikację tj. kod odpadu 15 01 07 

(opakowania ze szkła)?”. 
• Czy Zamawiający w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych dopuszcza klasyfikację tj. kod 

odpadu 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych)?”. * 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że: 
• w odniesieniu do odpadów papieru i tektury, dopuszcza klasyfikację kodu odpadu 15 01 01 

(opakowania z papieru i tektury), 
• w odniesieniu do odpadów szkła, dopuszcza klasyfikację kodu odpadu 15 01 07 (opakowania ze szkła), 
• w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych, dopuszcza klasyfikację kodu odpadu 15 01 02 

(opakowania z tworzyw sztucznych). 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Katarzyna Wilk 

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 


	Warszawa, dnia 07-10-2020 r.

