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dotyczy zamówienia publicznego na: 

„Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

„W treści  SIWZ  Zamawiający  wymienił  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  w  pkt.  13  Eksploatacja 
urządzeń  oczyszczających  wody  opadowe i  w  rym Zamawiający  przewiduje  usunięcie  nieczystości 
powstałych w wyniku ich działania.
Z uwagi na fakt, iż wykonawca prowadzący czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki (separatory 
i osadniki) zgodnie z Ustawa o Odpadach z dnia 21 Kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. 62 poz. 628) Art. 
3.  Pkt.  22  pozostaje  wytwórcą  odpadów  w  wyniku  świadczonych  przez  siebie  usług  a  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2001 nr 112 poz. 1206) odpady powstające podczas czyszczenia separatorów i osadników ze względu 
na zawartość substancji ropopochodnych sklasyfikowane zostały pod kodami 13 05 01 *, 13 05 O2*,13 
05 03*, 13 05 06*,13 05 07*, 13 05 08*.
Czy  zatem  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  zamawiający  wymaga  aby  wykonawca  posiadał 
Decyzje Zatwierdzającą Program Gospodarki  Odpadami Niebezpiecznymi wydaną Wykonawcy przez 
Starostę Powiatu Poznańskiego i zawierała ona odpady o kodach:
Odpady z odwadniania olejów w separatorach 13 05

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania 
olejów w separatorach

13 05 01*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02*

Szlamy z kolektorów 13 05 03*

Olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 06*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w 
separatorach

13 05 07*

Mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

”

Odpowiedz nr 1

Wykonawca  informuje,  że  zamawiający  będzie  wymagał,  aby  wykonawca  posiadał  Decyzję 
Zatwierdzającą Program Gospodarki  Odpadami Niebezpiecznymi wydaną wykonawcy przez Starostę 
Powiatu Poznańskiego, która zawierać będzie odpady o kodach:
– odpady z odwadniania olejów w separatorach: 13 05
– odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach: 13 05 01



– szlamy  z odwadniania olejów w separatorach: 13 05 02
– szlamy z kolektorów: 13 05 03
– olej z  odwadniania olejów w separatorach: 13 05 06
– zaolejona woda z  odwadniania olejów w separatorach: 13 05 07
– Mieszanina odpadów z piaskowników i z  odwadniania olejów w separatorach: 13 05 08.

Powyższe jest wymagane na etapie podpisania umowy – nie będzie wymagane i sprawdzane na etapie 
oceny składanych ofert przetargowych.

..................................................................
         (podpis Kierownika zamawiającego)


