
Toniszewo, dnia 10.06.2019r 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Międzygminnego Składowiska Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. www.msok.pl  
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie 
nadającego się do wykorzystania )z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. 

Wągrowiec 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 555982-N-2019 z dnia 04.06.2019r 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w pkt. 5 -  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia : 
1. W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie 

kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) z 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec", znak sprawy 
ZP.271.5.2019, zwracamy się z prośbą o przesłanie/udostępnienie zdjęć oraz badań 
niniejszego odpadu. 

Odp. 
Zamawiający nie posiada badań kompostu.  Zdjęcia kompostu w załączeniu. 
2. Zwracamy się z zapytaniem, czy posiadając proces przetwarzania R12 - wymiana odpadów 

w celu poddania ich któremukolwiek  z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11, 
spełnimy warunki udziału w postępowaniu? 

Odp. 
Zamawiający w rozdziale VI pkt. 1 wymaga aby zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 
było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 
wyszególnionymi w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 992 ). 
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pkt.IV pkt 5 SIWZ (Wymóg zatrudnienia na umowę o 

pracę), czy wykonawca ma zatrudnić dodatkowych pracowników do realizacji niniejszego 
przedmiotu zamówienia? 

Odp. 
Wykonawca ma zatrudniać, a nie dodatkowo zatrudnić pracowników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msok.pl/


Pytanie 4. 

 
Odp. 
Zamawiający dokona zmiany treści warunku w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ. 
 
Zmiany treści SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści SIWZ następująco : 
1. W rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie : 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika 
z odrębnych przepisów. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają : 
a) wpis do bazy BDO ze wskazaniem numeru rejestrowego wykonawcy, 

lub  
b) umowę z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na 

transport ww. odpadów, 
c) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z 

podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na 
zagospodarowanie ww. odpadów, 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na wezwanie 
dokumentu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których 
mowa w niniejszym punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 



2. W rozdziale XI w pkt. 2 ppkt. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie : 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia następujących dokumentów: 
1) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez 
właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie 
odpowiadającym co najmniej opisowi przedmiotu zamówienia  lub 

2) umowę z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na 
transport ww. odpadów, 

3) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z 
podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na 
zagospodarowanie ww. odpadów, 
Następne dokumenty otrzymują kolejność 4) i 5) 

3. W rozdziale X pkt. 2 ( w ramce ) zmienia się na : 
Oferta – Przetarg nieograniczony na: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nie odpowiadającego wymaganiom 
(nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Toniszewie gm. Wągrowiec 
nie otwierać przed dniem 14.06.2019 roku, godz. 13:15 

4. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie : 
1. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019r. do godziny 13:00 w sekretariacie  

MSOK Sp. z o.o. 
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2019r. o godzinie 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego. 
 

Prezes Zarządu 
Waldemar Szygenda  

 
W załączeniu : 
- zdjęcia kompostu 

 


