
 

 

 

 

 
WSPRiTS/ZP/8/2022                                                                           Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r. 

ZP.261.60.2021  
 

 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 0033868/01 z dnia 

30.12.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z warszawskich oddziałów Zamawiającego [Nr 

postępowania: 60/ZP/2021].  
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (CZ. II) 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie udziela 

wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ: 
 

Dotyczy treści zapisów SWZ: 

1) PYTANIE: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ, odpady o kodach 15 01 02 opakowania z 

Tworzyw sztucznych oraz 15 01 04 Opakowania z metali będą zbierane do jednego kontenera. 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, różne frakcje odpadów selektywnie zbieranych 

powinny być zbierane w oddzielnych kontenerach/pojemnikach, w związku z czym nie jest możliwe 

mieszanie różnych kodów odpadów ze sobą. Jeżeli nie jest możliwe zbieranie wymienionych kodów 

odpadów oddzielnie (np.: brak miejsca na umieszczenie dodatkowego kontenera), należy zmienić kod 15 

01 02 oraz 15 01 04 na odpad o kodzie 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe. 

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ 

poprzez modyfikację treści Rozdziału IV pkt I „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 2. 2) a) na: Wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn. zm.), obejmujący, co najmniej, kody następujących 

odpadów: 15 01 01, 15 01 07, 15 01 06, 20 02 01, 20 01 08, 20 03 01. 

 

 

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Miechowska 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych 

Tel. /22/ 52 51 243 


