
 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wykonanych przez Wykonawcę, tablic 
rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
ZAPYTANIE: 
W rozdziale II punkt 2. Opis Przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał, iż przedmiotem zamówienia jest 
również odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic. Jako wieloletni 
producent tablic rejestracyjnych pragniemy poinformować, iż większość urzędów, od których odbierane 
są tablice wycofane z użytku, żąda w SIWZ–ie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami obejmującego wykonanie zamówienia. Przepisy w tym 
zakresie uległy zasadniczym zmianom (ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Przepisy dotyczące 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami jednoznacznie określają obowiązki nałożone na wszystkie 
podmioty uczestniczące w wytwarzaniu odpadów. Zezwolenie niezbędne jest również w celu 
potwierdzenia, czy Wykonawca poradzi sobie z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia i tym 
samym spełni warunki udziału w postępowaniu. Proszę  także o informację, czy Zamawiający będzie 
usatysfakcjonowany, jeżeli zezwolenie będzie obejmowało zbieranie, transport oraz przetwarzanie, przez 
które rozumie się zniszczenie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne 
wykorzystanie. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisami § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 
dokumentów w tych sprawach (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1727), tablice rejestracyjne zwrócone 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 7 tego dokumentu, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, 
co najmniej raz na kwartał zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. 
Przedmiot niniejszego zadania obejmuje swoim zakresem m.in. protokolarny odbiór, zniszczenie przez 
pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic rejestracyjnych, które nie stanowią odpadów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206).  
Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający będzie przekazywał do zniszczenia wybranemu Wykonawcy 
tablice, a nie odpady. 
Nie ma zatem konieczności by Wykonawcy legitymowali się stosownymi zezwoleniami związanymi 
z gospodarką odpadami. 
W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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