
  

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 3.11.2022 r. 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

dot.: numer sprawy: 24/DB/TP/2022 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, 1812 i 1933), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i 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: 
24/DB/TP/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP 00408474/01 z dnia 25-10-2022 r. 

Pytanie 1: 
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia: cz. II - pkt 2 – ppkt 1) g); Cz. II -pkt 15; Cz. V - Lp. 8 w tabeli oraz 
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy: § 4. ust 1. pkt 3 oraz § 4 ust. 3 pkt 2) a) tiret 7 Umowy - w zakresie odpadów 
budowlanych. 
W związku z tym, że zamówienie dotyczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Wykonawca 
prosi o usunięcie zapisu dotyczącego odbioru odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 09 04) 
wspomnianego w Cz. II pkt 2 ppkt 1) g) OPZ oraz Cz. II pkt 15, Cz. V - Lp. 8 w tabeli OPZ oraz Załącznik nr 5 do SWZ § 
4. ust 1. Pkt 3 oraz § 4 ust. 3 pkt 2) a) tiret 7 Umowy w zakresie odpadów budowlanych, jako niezgodnego z nowymi 
przepisami prawa, które wchodzą w życie od 01.01.2023 r.[Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz 
odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady 
mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie].  
Wyjaśnienie: Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach odpady budowlane i 
rozbiórkowe, to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Nowa definicja odpadów komunalnych wyłączyła z 
tej grupy wszystkie odpady budowlane i rozbiórkowe (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.). Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzono 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów budowlanych. Obowiązku tego nie będzie stosowało się jedynie do 
gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach 
rozporządzenia Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. poz. 2531) - dalej r.r.i.o Zgodnie z nowym (od 01.01.2023 r.) art. 
101a ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., odpady budowlane i rozbiórkowe 
zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, 
odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.  
Natomiast zgodnie z art. 101a ust. 2 u.o. powyższego obowiązku nie będzie stosowało się do gospodarstw 
domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 u.o. czyli r.r.i.o.  
Należy również zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2023 r. nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i 
sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 101a u.o. zostało 
obwarowane administracyjną karą pieniężną. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt II oraz V Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 
1 do SWZ, Załącznika nr 3 do SWZ, tj. Formularza cenowego oraz § 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do 
SWZ poprzez usunięcie zapisów dotyczących wywozu odpadów budowlanych (poremontowych) (kod odpadów 17 
09 04). 
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Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz: 
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 3-11-2022 r.; 
2) Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy – zmieniony w dniu 3-11-2022 r.; 
3) Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 3-11-2022 r., 

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

 
 

Anna Borowska  
Dyrektor Generalny GUS 
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