
 

 

Warszawa, 07.06.2022 r. 

2237 

WKONAWCY 

Nasz znak sprawy: ZOM-NZP.241.8.2022.MTR  
Dotyczy: postępowania  „Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy” ZOM/KP/7/22 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że w postępowaniu  wpłynął wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień dot. zapisów SWZ: 

1. W Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy Standardy Jakościowe Wykonywanych Prac oraz 

Warunki Techniczne Realizacji Umowy w części VIII Zamawiający określa, że będzie zlecał 
Wykonawcy wywóz zanieczyszczeń ze wskazanych terenów oraz ich unieszkodliwienie. 
Wynika z tego, iż wytwarzającym odpady w tym wypadku jest Zamawiający, natomiast 
Wykonawca jedynie je transportuje. Zgodnie art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) posiadacz odpadów (w tym przypadku Zamawiający 
jako wytwórca odpadów) ma obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadów (KPO) 
każdorazowo przed rozpoczęciem ich transportu. Czy w związku z powyższym Zamawiający 
posiada odpowiedni wpis do BDO w zakresie wytwarzania odpadów i będzie wystawiał 
Wykonawcy KPO?  

2. Czy w czasie realizacji zlecenia Zamawiający dopuszcza parkowanie ciągników do 
doraźnego oczyszczania w dowolnym miejscu włącznie z miejscami publicznymi 
niedozwolonymi do parkowania tj. w parkach, na skwerach, zieleńcach itp.?  

3. W nawiązaniu do pytań przesłanych w dniu wczorajszym przedstawiamy poniżej 

stanowisko-wykładnię aktualnie obowiązujących przepisów prawa i prosimy o rozważenie 
zmiany SWZ w zakresie dotyczącym warunków udziału podmiotów uprawnionych do 
odbioru odpadów komunalnych z czyszczenia ulic i placów. Z przytoczonych przepisów 
jasno wynika, że tylko podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej na 

terenie m.st. Warszawy będą uprawnione do świadczenia tej usługi.  
W odniesieniu do postępowania nr ZOM/KP/7/22 na „Ręczne oczyszczanie na terenie m. 
st. Warszawy” wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia                         
14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa                   



o świadczenie usługi stanowi inaczej. W niniejszym postępowaniu zostało wskazane,                         

iż wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, a Wykonawca jest podmiotem 
odbierającym odpady komunalne. W związku z powyższym Wykonawca zgodnie z art. 9c 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) powinien posiadać wpis do rejestru działalności 

regulowanej oraz spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.01. 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).  
Należy zwrócić szczególną uwagę, że przedmiotem zmówienia jest ręczne oczyszczanie 

terenów m.st. Warszawy a powstałe odpady należy klasyfikować pod kodem 20 03 03 
(odpady z czyszczenia ulic i placów). Odpady z czyszczenia ulic i placów muszą zostać 
przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.  
Zadaniem Zamawiającego jest szczegółowa weryfikacja podmiotów biorących udział oraz 
dołożenie wszelkich starań aby odpady pochodzące z ręcznego oczyszczania m. st. 

Warszawy zostały w prawidłowy sposób zagospodarowane, zgodnie z przepisami ustawy                 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn.zm.).  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie warunków 
zamówienia. 

Odpowiedź 1 i 3 

Prace wskazane w części VIII obejmują sprzątnięcie odpadów wraz z ich wywozem oraz 
utylizacją. Zamawiający nie jest wytwórcą tych odpadów – to wykonawca usługi jest wytwórcą 
wszystkich odpadów, uprzątniętych w ramach realizacji zamówienia oraz jest zobowiązany do 

prowadzenia ewidencji  odpadów, która zgodnie z obowiązującą regulacją jest wymagana od 
wytwórcy odpadów.  
 W ramach umowy wykonawcy nie będą świadczyli usług odbierania odpadów komunalnych                 
od właścicieli nieruchomości, w związku z tym wykonawcy realizujący zamówienie nie są 
zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Odpowiedź 2 

Kwestie dotyczące parkowania pojazdów regulują przepisy Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.                     
z 2022 r. poz. 988, 1002). 
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