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SI.271.28.2016.CT.3 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 
 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

                od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

PYTANIA 
W SIWZ w rozdziale V – warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków w punkcie 1 ppkt 1.3 Zamawiający umieścił zapis dotyczący spełnienia 
warunków udziału dotyczący dysponowania potencjałem technicznym: 
„1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia 
składanego    na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych” 
 
Natomiast  w projekcie umowy Zamawiający w § 3 i w § 9 umieścił różniące się od siebie wymagania 

dotyczące posiadania przez Wykonawcę potencjału technicznego: 

- W  § 3 - obowiązki wykonawcy w punkcie 1w podpunktach d, e f  Zamawiający umieścił zapisy: 

d) Przynajmniej 1 pojazdem o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią ostatnią nie 
przekraczającą 5m, przystosowany do poruszania się po wąskich i krętych drogach, spełniający normę 
EURO 5, 
e) Przynajmniej 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg, dwufunkcyjnym 
wyposażonym w dźwig (typu hakowiec) oraz żuraw o udźwigu co najmniej 3200 kg do opróżniania 
pojemników z odpadami zebranymi w sposób selektywny, 
f) Przynajmniej 1 pojazdem o masie całkowitej do 28 ton przystosowanym do mycia i dezynfekcji 
pojemników, którego konstrukcja zapobiega przedostawaniu się ścieków powstających przy myciu               
i dezynfekcji pojemników do środowiska (śmieciarko-myjka)” 
 
oraz 
 
- W § 9 – Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów wraz               

z określeniem stawianych im wymagań w punkcie 1 w podpunkt 1,  Zamawiający umieścił zapis: 

„1. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zapewni, aby: 
1) W posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania 
odpadów bez funkcji kompaktującej,” 
 
1. Na jakie podstawie i na którym etapie postepowania  Zamawiający ma zamiar weryfikować 

czy Wykonawca posiada wymagany potencjał techniczny? 

2. Czy Wykonawca oprócz  oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo 

zamówień publicznych powinien dołączyć do składnej oferty wykaz potencjału technicznego 



 

skoro zgodnie     z zapisem w SIWZ  ocena  spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie 

weryfikacji oświadczenia? 

3. Wnosimy o doprecyzowanie jaki potencjał techniczny jest wymagany od Wykonawcy? 

 

Zamawiający w projekcie umowy w § 3 pkt 12 ppkt 1 umieścił zapisy dotyczące wymaganych 
poziomów recyklingu poszczególnych frakcji odpadów: 

„ Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób umożliwiający 
osiągnięcie określonych poziomów: 
1) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów: 
a) papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło: 
w roku 2015 - co najmniej 16 % za każdy kwartał, 
w roku 2016 - co najmniej 18 % za każdy kwartał, 
w roku 2017 - co najmniej 20 % za każdy kwartał, 
w roku 2018 - co najmniej 30 % za każdy kwartał, 
w roku 2019 - co najmniej 40 % za każdy kwartał, 
b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 
w roku 2015 - co najmniej 40 % za każdy kwartał, 
w roku 2016 - co najmniej 42 % za każdy kwartał, 
w roku 2017 - co najmniej 45 % za każdy kwartał, 
w roku 2018 - co najmniej 50 % za każdy kwartał, 
w roku 2019 - co najmniej 60 % za każdy kwartał,” 
 
Wnosimy  o doprecyzowanie jak należy rozumieć zapis zawarty § 3 pkt 12 pkt 1: czy w każdym 
kwartale danego roku poziomy recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia 
poszczególnych frakcji mają być takie aby łącznie w danym roku wynosić odpowiednio co 
najmniej,18%, 20%, 30% 40%, 45%, 50% i 60%, czy wskaźniki te mają być na poziomie 18%, 
20%, 30%, 40%, 45%, 50% i 60%, w każdym kwartale (co w skali danego roku wynosiłoby 
odpowiednio 72%, 80%, 120%, 160%, 180%, 200%, i 240 %). 

 
W projekcie umowy w § 3 są zawarte kolejno podpunkty nr 12 i nr 14. 

 

Dlaczego w projekcie umowy w § 3 brak jest podpunktu nr 13? 

 

ODPOWIEDZI 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zobowiązany jest  

złożyć oświadczenie składane na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wykazu potencjału technicznego.  

Realizacja umowy przez Wykonawcę będzie weryfikowana na podstawie zapisów w niej 

zawartych. Wykonawca musi świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia zgodnie z 

wytycznymi przyjętymi w umowie.  

 

Zagadnienie odnośnie poziomu odzysku zostało wyjaśnione we wcześniejszych 

odpowiedziach   - pytanie nr 12. 

 

W kwestii braku podpunktu nr 13 w §3 umowy wystąpiła omyłka pisarska, która została 

usunięta.  

 

 

 



 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ 

w wymienionym wyżej zakresie, jednocześnie zamieszczając poprawiony wzór umowy. 

Powyższe zmiany zdaniem Zamawiającego nie wymagają dodatkowego czasu na 

wprowadzenie zmian w ofertach  oraz  nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. W związku 

tym, że termin składania ofert jest odległy pozostaje on bez zmian. 


