Olsztyn, dnia 18 listopada 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/7323/2020
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o
kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 30.000 Mg)
pochodzących z ZUOK w Olsztynie
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/92/2020/2021

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 3 LISTOPADA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 2]
Pytanie nr 1
Czy w przetargu będą dopuszczone firmy z zagranicy? Jeśli tak, to bardzo proszę o wyszczególnienie
wymaganych dokumentów dla podmiotu zagranicznego, nie mającego w Polsce siedziby.
Odpowiedź
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo występować Wykonawcy
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP. Ww. Wykonawcy występują na tych samych
warunkach, co Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Szczególne
informacje dot. dokumentów wymaganych od ww. Wykonawców zostały zawarte w IDW w Rozdziale
VI ust. 14 – 16 IDW.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że w niniejszym postępowaniu nie przewidziano udziału
Zamawiającego w procedurze transgranicznego przemieszczania odpadów i nie jest to
postępowanie dotyczące usługi pośrednictwa, czy aranżacji transgranicznego przemieszczania
odpadów.
Stąd też o ile możliwe jest złożenie dokumentów podmiotu zagranicznego określonych w Rozdziale VI
pkt 8.1a-b (w przypadku termicznego unieszkodliwienia przed podmiot zagraniczny w odniesieniu do
tego podmiotu nie są oczywiście wymagane dokumenty określone w pkt 8.1.c-d), to z uwagi na
przedmiot postępowania, Zamawiający informuje, że nie będzie uczestniczył w transgranicznym
przemieszczaniu odpadów, w szczególności nie będzie podmiotem wysyłającym odpady. Oznacza to,
że pośrednictwo podmiotu polskiego obejmującego objęcie odpadów w posiadanie, posiadającego
niezbędne pozwolenie (min. decyzje wymienione w pkt 1.2.1 IDW oraz wpis w BDO), zapewniające
przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami jest niezbędne, aby Wykonawca mógł
spełnić warunki udziału w postępowaniu.
Reasumując, w przypadku udziału podmiotu zagranicznego w wykonywaniu zamówienia,
Zamawiający zaakceptuje taki schemat postępowania z odpadami, który zapewni, że przejście
odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami nastąpi już z chwilą przekazania odpadów
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następnemu posiadaczowi oraz nie zaakceptuje takiego schematu, który będzie wymagał od
Zamawiającego udziału w procedurze transgranicznego przemieszczenia odpadu.
Pytanie nr 2
Bardzo proszę o informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dla podmiotu z
zagranicy.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie nr 3
Czy wykonawca z zagranicy musi posiadać upoważnioną osobę notarialne do kontaktu w PL, czy
wystarczy pracownik firmy?
Odpowiedź
Na etapie przed składaniem ofert, do zadawania pytań do SIWZ, Wykonawcy nie mają obowiązku
ustanawiać swoich pełnomocników.
Inne zasady obowiązują na etapie „od składania ofert”. Zasady te zostały opisane w IDW w Rozdziale
X. Podkreślenia wymaga fakt, że oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu
wymienionego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.4. IDW, należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do
składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego upoważnione lub w formie
elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z
pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do
reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa
Pytanie nr 4
W jaki sposób podmiot z zagranicy ma uczestniczyć w postępowaniu, jeśli chodzi o podpis
elektroniczny?
Odpowiedź
Podpis kwalifikowany nie jest zastrzeżony dla podmiotów polskich.
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) :
- Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym
państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich
pozostałych państwach członkowskich (art. 25 eIDAS)
- Każde państwo członkowskie sporządza, prowadzi i publikuje zaufane listy zawierające informacje
dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania, za których jest ono odpowiedzialne, wraz z
informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich kwalifikowanych usług zaufania. (art. 22 eIDAS)
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Pytanie nr 5
Czy na etapie przetargu Wykonawca zagraniczny musi posiadać wpis do BDO?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie 1.
Pytanie nr 6
Czy wszystkie załączone dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski?
Odpowiedź
Tak. Powyższe wynika z ustawy PZP (art. 9 ust. 2): Postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest w języku polskim.
Pytanie nr 7
Czy odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli zbelowane to drutem stalowym czy
może folią?
Odpowiedź
Zamawiający zamierza przekazywać odpady w formie luzem. Jest to dominująca forma produkcji
odpadu 191210 w Zakładzie. Zamawiający ma też możliwość przekazywania niewielkich ilości odpadu
w formie zbelowanej wiązanej drutem (bez zafoliowania), w ilości do 3-4 szt. aut/ tydz.
Pytanie nr 8
Proszę o informacje na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na odbiory
(ile transportów)
Odpowiedź
Przeciętne zapotrzebowanie na odbiór odpadu 191210 ogółem wynosi 16-18 szt. transportów/ d, czyli
ok. 90 transportów/tydzień. Zamawiający dzieli dostępną ilość odpadu, określoną powyżej, pomiędzy
dostępnych odbiorców. Stąd dzienne zapotrzebowanie na odbiór może wynosić 0-20 szt./d.
Pytanie nr 9
Proszę o dokładną specyfikację frakcji (co zawiera), która jest przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Zestawie nr 1 dla niniejszego postępowania.
Pytanie nr 10
Proszę o załączenie zdjęć odpadów, będących treścią zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający przekazuje posiadane zdjęcia.
Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Michał Jerzy
Lubieniecki
Date / Data: 202011-18 13:39
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