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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
nr sprawy WNP/400/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Czy w tabeli szczegółowy opis zamówienia w poz. 4 - minimalna ilość odbioru
jednorazowo 864m3 jest prawidłowa?
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka, prawidłowa ilość nieczystości
płynnych to 86,4m3, a częstotliwość ich wywozu to 6-7 razy w miesiącu a nie 10 jak
podano w siwz. jednorazowo odbierano będzie 10m3.
2. Jakiej dokładnie decyzji wymaga Zamawiający? Czy wymagane jest
przedstawienie decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie miasta Wrocław?
ODP. Zamawiający wymaga zezwoleń wyszczególnionych w siwz:
a) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych (szamba),
b) zezwolenia na wytwarzanie oraz transport odpadów pochodzących z separatorów
tłuszczy – kod odpadów 19 08 09;
c) umowy na zagospodarowanie w/w odpadów przez przedmiot, który uzyskał
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami.

II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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