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ODPOWIF'DŻ NAZAPYTANIA

szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, iZ do zamawiającego wpłynęło zap7Ąanie, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tj. dz. u. z 2013 l, poz. 907, z późn, zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. na:
remont dachu budynku szkoĘ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie
Wlkp.

Pytanie

W pkt. 19 SIWZ jest zapis iz Wykonawca zobowięany jest posiadać odpowiednie uprawnienia w

zakresie gospodarki odpadami tj: aktualne zęzwolęnie, pozwolenie lub decyzję zatwierdzającą

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane pIzęz właściwego Starostę lub Marszałka

Województwa

Czy jest konięcznośc posiadania ww. uprawnień jeśli wykonawca dysponuje firmą która zajmuje

się utylizacj a materiałów niebezpi eczny ch ?

W jaki sposób ZamawiĄący będzie weryfikował posiadanie ww. uprawnień przęz Wykonawcę jeśli

nie żąda zńączeniado oferty dokumentów z tym związanych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał uprawnienia w zakresie gospodarki

odPadami tj. aktualne zezwolenie, ponvolenie lub decyzję zatwierdza!ącą program

gosPodarki odpadami niebezpiecznymi wydanymi przez właściwego Starostę lub Marszałka
województwa lub inne dokumenĘ w zakresie wytarzania odpadów np.

Obowiązek uzyskania decyzjt zatwierdząącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

cięy na kńdym wytwórcy odpadóv,, który wytwarua wtęcej niż 0.1 Mg (100 kg) odpadów

ntebezpiecznych rocznie.



Wy,twórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiorki,

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oruz sprzątania, konserwacji i napraw jest

podmiot, który świadczy usługę.

Nie należy mylić wytwórcy odpadów z firuną świadczącą usługi lltylizacji materiałów

niebezpiecznych, gdyż zgodnie z pkt. 2.2. ppkt.20 SIWZ, Wybrany wykonawca musi zapewnlc

transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przezjednostki posiadające stosowne,

aktualne zęzwolenia w tym zakresie, a także wybrany wykonawca musi zapewntć deponowanie

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na legalnym (posiadającym stosowne, aktualne

zezwolenia) sHadowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty stosownych dokumentów. Wykonawca składając

ofertę zobowtązany jest złożyć oświadczenie w trybie art.297 Kodeksu Karnego

Art.297. § l. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, (...) zamówienia publicznego,

przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania

zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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