
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, 12 października 2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 

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 2:  
Dotyczy OPZ pkt II.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) odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04). 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01). 
Kody odpadów określono na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie 
katalogu odpadów, Dz. U. z 2020, poz.10)." 
Wykonawca prosi o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa poprzez poprawną klasyfikację odpadów 
gromadzonych selektywnie w postaci papieru i tektury, szkła tworzyw sztucznych. Uzasadnienie: aktualnie, katalog 
odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych określa 
rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) – dalej k.o. 
Zgodnie z objaśnieniem do k.o. odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 
do 20, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów 
kończących się na 99). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 
odpady klasyfikuje się w grupach od 13 do 15, natomiast w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w 
grupach od 01 do 15 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych 
grupach. Zgodnie z załącznikiem do k.o. odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami opakowaniowymi), klasyfikuje się w obrębie podgrupy 15 01. Odpady opakowaniowe w 
postaci papieru i tektury klasyfikuje się pod kodem 15 01 01, odpady opakowaniowe w postaci szkła klasyfikuje się 
jako 15 01 07, opakowania z tworzyw sztucznych jako 15 01 02. Zgodnie z objaśnieniem do k.o., 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. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji pkt II ppkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
załącznik nr 1 do SWZ, oraz § 4 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 
 
Pytanie 3:  
Wykonawca wskazuję, że zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
(…) 
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3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi 
stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych. 
4. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg 
zagospodarowanych odpadów komunalnych. 
W konsekwencji przewidziana forma rozliczenia ryczałtowego z tytułu wykonania umowy jest niezgodna z ustawą i 
wymaga zmiany na rozliczenie za tonę.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ dotyczące określenia podstawy ustalenia wynagrodzenie za odbieranie 
odpadów komunalnych. 
 
Pytanie 4:  
W związku z treścią par. 4 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy wykonawca wskazuje, że na skutek nowelizacji ustawy o 
odpadach ustawodawca zrezygnował z pojęcia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
Aktualnie posiadacz zmieszanych odpadów komunalnych (a nie wszystkich rodzajów odpadów, np. odpadów 
segregowanych) jest obowiązany do przekazania ich do zagospodarowania do tzw. instalacji komunalnej. W 
związku z powyższym wnosimy o zmianę tego postanowienia umowy poprzez dostosowanie go do aktualnych 
przepisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w dniu 7-10-2021 r. 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: 
 
 

SWZ – pkt 13.1 – było 
13.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 
do dnia 13-11-2021 r. 

 
SWZ – pkt 13.1 – jest 

13.1 Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. 
do dnia 17-11-2021 r. 

 
SWZ – pkt 14.5 – było 

14.5 Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 o godzinie 10:00. 
 SWZ – pkt 14.5 – jest 

14.5 Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2021 o godzinie 10:00. 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia -  pkt II ppkt 2  – było 
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) odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04). 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01). 
Kody odpadów określono na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.  
w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2020, poz.10). 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia -  pkt II ppkt 2  – jest 
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 15 01 01),  
b) opakowania ze szkła (kod odpadów 15 01 07),  
c) tworzywa sztuczne (kod odpadów 15 01 06),  
d) bioodpady (kod odpadów 20 01 08),  
e) odpady zielone (kod odpadów 20 02 01), 
f) mebli i innych wielkogabarytowych (kod odpadów 20 03 07), 
g) odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04). 

2) niesegregowanych (zmieszanych) ( kod wg katalogu odpadów 20 03 01). 
Kody odpadów określono na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r.  
w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2020, poz.10). 

 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy -  § 4 ust. 3 pkt 2  – było 
2) ustawienia znormalizowanych stanowiących jego własność pojemników i kontenerów przystosowanych do 

składowania odpadów komunalnych: 
a) segregowanych gromadzonych selektywnie: 

− papieru i tektury (kod odpadów 20 01 01),  
− szkła (kod odpadów 20 01 02),  
− tworzyw sztucznych (kod odpadów 20 01 39),  
− odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod odpadów 20 01 08),  
− odpadów zielonych (kod odpadów 20 02 01), 
− odpadów wielkogabarytowych (kod odpadów 20 03 07), 
− odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04). 

b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) 1. 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy -  § 4 ust. 3 pkt 2 – jest 
2) ustawienia znormalizowanych stanowiących jego własność pojemników i kontenerów przystosowanych do 

składowania odpadów komunalnych: 
a) segregowanych gromadzonych selektywnie: 

− papieru i tektury (kod odpadów 15 01 01),  
− szkła (kod odpadów 15 01 07),  
− tworzyw sztucznych (kod odpadów 15 01 06),  
− odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod odpadów 20 01 08),  
− odpadów zielonych (kod odpadów 20 02 01), 
− odpadów wielkogabarytowych (kod odpadów 20 03 07), 
− odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04). 

b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) 1. 
 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz: 
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 
2) SWZ - zmieniona w dniu 12-10-2021 r.; 
3) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 12-10-2021 r.; 

                                                           
1 Kody odpadów określono na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2020 r., poz.10). 

1 Kody odpadów określono na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2020 r., poz.10). 
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4) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 12-10-2021 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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