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Warszawa, dn. 16 grudnia 2021 r.

Do wszystkich Wykonawców,

Pytania i odpowiedzi do SWZ
Tytuł
postępowania:

Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu
i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii
Organicznej PAN.

Znak sprawy:

ZP-2402-2/21

Zamawiający:

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Tryb udzielenia
zamówienia:

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu
adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Poniżej
Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również udzielone odpowiedzi:
Pytanie 1
„Czy zamawiający dopuszcza wykonawcę, który posiada zezwolenie na zbieranie
i transport odpadów, a dalszą część zagospodarowania odpadów - odzysk
i unieszkodliwianie - na podstawie umowy między Wykonawcą a instalacjami do
zagospodarowania wymienionych odpadów, które mają stosowne zezwolenia?"
Odp.: Tak. Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy powierzą część zamówienia
Podwykonawcy. Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, że Wykonawca z którym
zawrze umowę, w wyniku przedmiotowego postępowania, będzie odpowiedzialny za
prawidłową realizację całości umowy.
W celu potwierdzenia, dysponowania odpowiednim potencjałem, Zamawiający wymaga
aby Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz
oferty), jaka część zamówienia będzie realizowana z pomocą Podwykonawcy oraz aby
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przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające, że Podwykonawca, z którym
Wykonawca zawarł (lub zawrze) umowę na wykonywanie wskazanej części przedmiotu
zamówienia, posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny jak również stosowne uprawnienia, pozwolenia, dopuszczenia do
wykonywania określonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część.
Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytań oraz udzielenia odpowiedzi nie
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający
zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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