
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, 7 października 2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 i 1598), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ 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: 
19/DB/TP/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00199918/01 z dnia 1-10-2021 r. 
 
Pytanie 1:  
OPZ 
II. 
4. ,,Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów wpisanej do Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, gromadzonych w kontenerach i 
pojemnikach odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt". 
W obecnym stanie prawnym nie funkcjonują Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Zgodnie z art. 29 a ustawy o odpadach istnieje jedynie obowiązek przekazywania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych. Taki sam obowiązek wskazany jest w art. 9e 
ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
W związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie i modyfikacje tego zapisu w całej dokumentacji na zapis 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji pkt II ppkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
załącznik nr 1 do SWZ, oraz § 4 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SWZ: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia -  pkt II ppkt 4  – było 
4. Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów wpisanej do Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, gromadzonych  
w kontenerach i pojemnikach odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia -  pkt II ppkt 4  – powinno być 
4. Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji 

komunalnej a w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy -  § 4 ust. 3 pkt 4  – było 
4) odbierania i transportowania transportem własnym i na swój koszt oraz przekazywania 

zgromadzonych w kontenerach i pojemnikach odpadów, do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów wpisanej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zagospodarowania odpadów 
komunalnych; 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy -  § 4 ust. 3 pkt 4  – powinno być 
4) odbierania i transportowania transportem własnym i na swój koszt niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej a w przypadku selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów;  
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz: 
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-10-2021 r.; 
2) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 7-10-2021 r., 

 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: https://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl . 

 

 

 
Anna Borowska  

Dyrektor Generalny GUS      
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