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Do wszystkich Wykonawców 

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  Nr  sprawy  Zp.271.5.2018,  nazwa
zadania:  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew."

Pytanie:  W SIWZ w pkt. 9 ppkt. 9.2.3.2 dotyczącym technicznych zdolności warunkujących udział w
postępowaniu Zamawiający wskazuje,  iż  Wykonawca powinien posiadać co najmniej  dwa pojazdy
przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  co  najmniej  dwa  pojazdy
przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden
pojazd do obierania odpadów bez funkcji  kompaktującej.  W rozdziale III  Załącznika nr 1 do SIWZ
pkt.13  dotyczącym  szczegółowych  wymagań  w  ramach  obowiązków  Wykonawcy,  Zamawiający
wskazuje,  iż  Wykonawca  ma  obowiązek  odbioru  odpadów  z  każdej  posesji  na  terenie  Gminy
Pęczniew niezależnie od standardu jakościowego dróg, przy których się one znajdują oraz niezależnie
od odległości posesji  od pierwszej linii  zabudowy, jak również kiedy dojazd do nieruchomości lub
punktu (miejsca) zbiórki odpadów będzie utrudniony. Zamawiający zaznacza także (rozdział III pkt. 14
SIWZ), iż istnieje możliwość ustalenia wraz z Zamawiającym odrębnego terminu wywozu odpadów
dla nieruchomości o utrudnionym dojeździe. 

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż na terenie Gminy Pęczniew znajduje się spora liczba posesji o
utrudnionym dojeździe. Odbiór odpadów zmieszanych z takiej nieruchomości możliwy jest jedynie
mniejszym tonażowo samochodem typu śmieciarka z funkcją kompaktującą, o masie całkowitej do
3,5  tony  przystosowanym do odbioru  odpadów z  pojemników o  poj.  120L,  2401.  Aby  zapewnić
ciągłość w odbiorze odpadów w razie nieprzewidzianej awarii Wykonawca winien posiadać dwa tego
typu pojazdu. 

Wykonawca stwierdza zatem, iż Zamawiający stawiając wymogi dotyczące zdolności technicznych,
nie uwzględnił odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe jednocześnie wskazując
na obowiązek odbioru odpadów także z tego typu posesji. 

Dlatego też mając na uwadze możliwość wystąpienia późniejszych nieporozumień, mogących mieć
wpływ na świadczenie usługi,  wnosimy o zmianę SIWZ w zakresie potencjału technicznego jakim
Wykonawca winien dysponować w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i dopisaniu do
wyżej wskazanego potencjału technicznego wymogu posiadania dwóch pojazdów typu śmieciarka z
funkcją  kompaktującą,  o  masie  całkowitej  do  3,5  tony  przystosowanych  do  odbioru  odpadów  z



pojemników o poj.  120L,  2401.  Aby mieć pewność,  że Wykonawca dysponuje takim potencjałem
technicznym Zamawiający  winien żądać  od Wykonawcy przedstawienia  dowodów rejestracyjnych
samochodów, gdzie znajdował by się wpis o przeznaczeniu pojazdu (wywóz śmieci) oraz o jego masie
całkowitej.  Brak  wymogu  takiego  wpisu  w  dowodzie  rejestracyjnym  może  wprowadzić  w  błąd
potencjalnego Wykonawcę, który uzna, iż może odbierać zmieszane odpady komunalne z posesji o
utrudnionym dojeździe  jakimkolwiek  samochodem do 3.5  tony,  co  wówczas  byłoby  niezgodne  z
ustawą  ,  gdyż  według  niej  żaden  inny  pojazd  niż  śmieciarka  nie  może  odbierać  odpadów
komunalnych z pojemników.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt 9.2.3.2 nie
zawiera  wymogu  wykazania  się  pojazdami  o  konkretnym  tonażu.  Ponadto  jest  on  zgodny  z  §  3
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  (Dz.  U.  2013r.  poz.  122).
Przedmiotowy  warunek  można  zatem  spełnić  wykazując  się  dysponowaniem  m.in.  śmieciarką  z
funkcją  kompaktującą  o  masie  całkowitej  do  3,5  tony  przystosowanej  do  odbioru  odpadów  z
pojemników  o  pojemności  120  L  i  240L.  Jako  że  usługi  będące  przedmiotem  niniejszego
postępowania  świadczone  są  przez  podmioty  profesjonalne,  wobec  wskazania  w  dalszej  części
dokumentacji  postępowania,  że wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów z każdej  posesji  na
terenie  gminy  niezależnie  od  standardu  jakościowego  dróg  przy  których  się  one  znajdują  oraz
niezależnie  od  odległości  posesji  od  pierwszej  linii  zabudowy,  Zamawiający  przyjął,  iż  w  świetle
powyższej  wiedzy  Wykonawcy  są  w  stanie  ocenić,  czy  sprzęt  którym  dysponują  (lub  będą
dysponowali)  pozwala  im  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  i  spełnienie  warunku  udziału  w
postępowaniu. Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie, jakoby Zamawiający nie uwzględnił odbioru
odpadów  z  nieruchomości  o  utrudnionym  dojeździe,  kształtując  niniejszy  warunek  udziału  w
postępowaniu.

W  świetle  powyższego  Zamawiający  nie  widzi  konieczności  zmiany  opisu  warunku  udziału  w
postępowaniu  w zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w zakresie  proponowanym przez
zadającego pytanie.
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