
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

azbestowych znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.3432-29-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00139/10 

Data  
20.05.2010 r.        

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIE:  

W myśl ustawy z dnia 22.01.2010 (ustawa o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw) par. 21b decyzja 
administracyjna zatwierdzająca program gospodarki odpadami nie wyszczególnia ilości odpadów przewidzianych 
do wytworzenia. W związku z powyŜszym jest niemoŜliwe przedłoŜenie decyzji w której jest wyszczególniona ilość 
odpadów azbestowych przewidzianych do wytworzenia. Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie 
przedłoŜenia decyzji administracyjnej zawierającej ilość wytworzonych odpadów. 
Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku . 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia niŜej wskazane zapisy SIWZ. 

– Rozdział IV ust. 1 pkt 1– Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, w następujący sposób: 

dotychczasowy zapis: 
„Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ uzyskał aktualną decyzję 
administracyjną określającą warunki wytwarzania na terenie Powiatu Poznańskiego odpadów azbestowych 
w ilościach nie mniejszych niŜ 800.000kg.” 

zastępuje się zapisem: 
„Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ uzyskał aktualną decyzję 
administracyjną określającą warunki wytwarzania na terenie Powiatu Poznańskiego odpadów azbestowych”. 

– Rozdział V ust. 1 pkt 2 – Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, 
w następujący sposób: 

dotychczasowy zapis: 
„Aktualną decyzję administracyjną określającą warunki wytwarzania na terenie Powiatu Poznańskiego odpadów 
zawierających azbest w ilościach nie mniejszych niŜ 800.000 kg.” 

zastępuje się zapisem: 
„Aktualną decyzję administracyjną określającą warunki wytwarzania na terenie Powiatu Poznańskiego odpadów 
zawierających azbest”. 

 
W związku z  powyŜszym Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe 

terminy: 
− składania ofert – 28.05.2010 r. o godz. 11:00; 
− otwarcia ofert – 28.05.2010 r. o godz. 11:05; 
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 28.05.2010 r., do godz. 11:00. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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