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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

dot.: przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych
z terenu Gminy Twardogóra”.
Zamawiający, informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ
Pytanie nr 1
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu punktu 3 ppkt 3.1.1. tit. ( b) SIWZ oraz punktu 4.2
ppkt 4.2.1 lit. (b) SIWZ tj. zapis w brzmieniu „posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości
przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.”
W pierwszej kolejności Wykonawca wskazuje, iż organizując przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych Zamawiający nie narzuca Wykonawcom instalacji,
w której odpady mają być zagospodarowane. To wykonawca ma obowiązek ich
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uprawniony jest w tych
granicach do wyboru właściwej instalacji, zgodnie z aktualnym i obowiązującym WPGO.
Zakładając, iż przedmiotem postępowania jest odbiór i zagospodarowanie odpadów
Wykonawca zwraca także uwagę na okoliczność, iż zgodnie z brzmieniem § 2 Rozporządzenia
dotyczącego dokumentów jakich może żądać Zamawiający dla wykazania dysponowania
wymaganymi kompetencjami i uprawnieniami , brak jest zapisu wskazującego na prawo do
żądania przedłożenia gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych nie są obowiązane do wydawania tego
rodzaju dokumentów. W świetle prawa te instalacje są, w ramach posiadanych mocy
przerobowych, obowiązane do zawierania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Nałożony obowiązek dysponowania uprawnieniami i dokumentami, o których mowa punktu 3
ppkt 3.1.1. lit. ( b) SIWZ oraz punktu 4.2 ppkl 4.2.1 łit. (b) SIWZ narusza podstawową zasadę
PZP ti. art. 7 z uwagi na istotne ograniczenie kręgu wykonawców spełniających warunek
udziału w postępowaniu de facto do profesjonalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych. Tak postawiony warunek narusza PZP i w ocenie Wykonawcy obarcza
postępowanie istotną wadą stanowiąca podstawę do podważenia jego ważności.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że wykreśla zapis punktu 3 ppkt 3.1.1.
lit. b) SIWZ oraz punktu 4.2 ppkt 4.2.1 lit. b) SIWZ tj. zapis w brzmieniu :
„posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.).oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).”
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu 9.14.7 SIWZ - zgodnie z przepisami PZP
obowiązującymi od 27 lipca 2016 r. Do oferty nie załącza się dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Takie dokumenty składa Wykonawca
wezwany do tego przez Zamawiającego na późniejszym etapie postępowania niż dzień
składania ofert tj. Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 PZP. Żądanie
przedłożenia wraz z ofertą kompletu dokumentów pozostaje w bezwzględnej sprzeczności z
aktualnym Prawem zamówień publicznych. W świetle powyższego Wykonawca wnosi także o
wykreślenie obowiązku załączenia do oferty dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania jak i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przewidzianych w innych punktach SIWZ tj. punkcie 4.2 SIWZ, 4.3 SIWZ.
Odpowiedź
1)Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że: skreśla zapis punktu 9.14.7 o treści:
„Dokumenty o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.2 oraz 4.3”
2)Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia następujących dokumentów: „
3) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że pkt 4.3 otrzymuje brzmienie:
„W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów:”
Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 10 ust. 7 umowy. Zamawiający jako strona umowy
o zamówienie publiczne nie jest uprawniony do nakładania kar na Wykonawcę jako stronę
umowy cywilnoprawnej, które władny jest na mocy przepisów prawa stosować w konkretnych
okolicznościach organ administracji.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób że wykreśla zapis par. 10 ust. 7 umowy
o treści:
„W przypadku uchybienia obowiązkowi sprawozdawczemu, stosuje się kary
zawarte w
Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)”

Pytanie nr 4
W pkt 1.7 SIWZ Zamawiający pisze: „Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie
zmieszanych odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji, zobowiązany jest posiadać
umowę z instalacją wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów (RIPOK)
komunalnych dla regionu północno- centralnego województwa dolnośląskiego.” Proszę o
wyjaśnienie, że Zamawiający nie będzie żądał tego dokumentu od prowadzącego Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie żądał tego dokumentu od prowadzącego Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Pytanie nr 5
Wnosimy o zmianę zapisu pkt 3.1.3 SIWZ na: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru,
transportu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych/ instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonywaną
w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ . Zamawiający podtrzymuje
dotychczasowe zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 6
W par. 7 pkt. 7.1 umowy Zamawiający wskazuje, że „Rozliczenie odbywać się będzie
systemem miesięcznym na podstawie raportów i protokołów podpisanych przez
Zamawiającego”. Proszę o wyjaśnienie jakich raportach mowa w tym punkcie.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że w par. 7 pkt 7.1 zamawiający
wykreśla słowo „raportów”
Pytanie nr 7
Czy wykonawca zobowiązany jest oprócz dostarczenia dokumentów wskazanych w par. 7 pkt.
8 umowy jeszcze jakiś raportów?
Odpowiedź :
Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia raportów.
Pytanie nr 8
Paragraf 7 ust. 6. Umowy stanowi: Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał pomiarów
wagowych, na wadze legalizowanej zainstalowanej na składowisku odpadów komunalnych w
Grabownie Wielkim celem określenia ilości odpadów oddawanych do Instalacji. W przypadku
rozbieżności wagowych między wagą określoną przez Zamawiającego (waga w Grabownie
Wlk.) a pomiarem wagowym w punkcie przyjęcia odpadów (waga w Instalacji) wynoszących
+/- 3% Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem wyjaśnienia
sytuacji. Brak takiej informacji w dniu dostawy odpadów do Instalacji zwalniają
Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość wagową i różnicę tę zobowiązuje
się pokryć Wykonawca. Prosimy o zmianę zapisu na: ”Zamawiający będzie każdorazowo
dokonywał pomiarów wagowych, na wadze legalizowanej zainstalowanej na składowisku
odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim celem określenia ilości odpadów oddawanych
do Instalacji. W przypadku rozbieżności wagowych między wagą określoną przez

Zamawiającego (waga w Grabownie Wlk.) a pomiarem wagowym w punkcie przyjęcia
odpadów (waga w Instalacji) wynoszących +/- 3% Wykonawca najpóźniej w następnym dniu
roboczym poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem wyjaśnienia sytuacji. Brak takiej
informacji w następnym dniu roboczym po dniu dostawy odpadów do Instalacji zwalniają
Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość wagową i różnicę tę zobowiązuje
się pokryć Wykonawca”.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że zapis par 7 ust. 6 umowy otrzymuje
treść:
”Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał pomiarów wagowych, na wadze legalizowanej
zainstalowanej na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim celem
określenia ilości odpadów oddawanych do Instalacji. W przypadku rozbieżności wagowych
między wagą określoną przez Zamawiającego (waga w Grabownie Wlk.) a pomiarem
wagowym w punkcie przyjęcia odpadów (waga w Instalacji) wynoszących +/- 3% Wykonawca
najpóźniej w następnym dniu roboczym poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem
wyjaśnienia sytuacji. Brak takiej informacji w następnym dniu roboczym po dniu dostawy
odpadów do Instalacji zwalniają Zamawiającego z pokrycia różnicy opłat za zwiększoną ilość
wagową i różnicę tę zobowiązuje się pokryć Wykonawca”.
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