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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Termin wpływu wniosków 18 września 2020 r. 

Zamawiający 
Czysty Region Sp. z o. o.  
ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa zamówienia 

„Zagospodarowanie i  odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady 
powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób 
selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok.  1000 Mg - 
belowane” 

Znak sprawy CR.271.12.2020 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). 

Wniosek 3.16 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie dotyczące zamówienia nr CR..271.12.2020 pn. 

„Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku 

segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne 

odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 1000 Mg - belowane” oraz zamówienia nr 

CR..271.13.2020 pn. „Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212- Inne odpady ( 

w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3000 Mg”. 

Obydwa zamówienia mają być zrealizowane w tym samym terminie tj. do dnia 31 grudnia 

2020r. przy czym obydwa z nich dotyczą tego samego odpadu o kodzie 19 12 12. 

Postępowanie nr CR..271.12.2020 pn. „Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 

04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 

odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 1000 Mg - 

belowane”  dotyczy również odpadów  o kodach  19 12 04 i 19 12 12, a opis przedmiotu 

tegoż zamówienia odnosi się tylko i wyłącznie do odpadu o kodzie 19 12 04.  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki jest faktyczny zakres każdego z tych 

postępowań, a w szczególności obsługi jakiej frakcji odpadów oraz w jakich ilościach 

dotyczą poszczególne postępowania.  

Jeżeli okazałoby się , iż postępowanie nr CR..271.12.2020 pn. „Zagospodarowanie i odbiór 

odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w 

sposób selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 

1000 Mg - belowane” miałoby dotyczyć tylko i wyłącznie odpadu o kodzie 19 12 04 to 

Zamawiający winien zweryfikować i zmienić opis spełniania warunku udziału w 

postępowaniu tak aby odnosiły się one tylko i wyłącznie do faktycznego zakresu przedmiotu  

zamówienia.  
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Zamówienie dotyczy zagospodarowania i odbioru odpadu o kodzie 19 12 04 – odpady powstałe w wyniku 
segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny, w ilości 1000 Mg zbelowane, dlatego też 
Zamawiający w pkt. 8.1 SIWZ będzie żądał od Wykonawcy, aktualnych decyzji zezwalających na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 19 12 04. 

Zaistniałe zapisy w SIWZ traktujemy jako oczywista pomyłkę pisarską. 

 
 


