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Czarny Dunajec 21.05.2013r.

Otrzymują: wg rozdzielnika
Dotyczy: Przetarg Nr 13/2013 p.t.: Odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych
z terenu gminy Czarny Dunajec w II półroczu 2013 roku.
Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do
Zamawiającego w dniu 21.05.2013r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami
Zapytanie nr 1
Prosimy o odpowiedź co Zamawiający miał na myśli określając w pkt 3, ppkt 3.1.3 SIWZ, iż
Wykonawca ma wykazać, że dysponuje regionalną instalacją do sortowania odpadów
komunalnych. Należy w tym miejscu zauważyć, iż Zamawiający ogłosił przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, dlatego też potencjalny wykonawca nie ma obowiązku
dysponować, zarządzać, eksploatować itd. żadną instalacją, gdyż zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w przypadku ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych potencjalny wykonawca ma prawo transportować i przekazać do zagospodarowania
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz odpady powstające po sortowaniu odpadów
komunalnych do wybranej przez siebie instalacji, tzw. RIPOK, w ramach Regionu określonego w
Planie Gospodarki Odpadami dla danego województwa.
Z pozostałymi segregowanymi odpadami komunalnymi potencjalny wykonawca ma obowiązek
postępować zgodnie z hierarchią, określoną w ustawie o odpadach.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści SIWZ w w/w zakresie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający poprzez użycie w specyfikacji pojęcia „dysponowanie” regionalną instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych, rozumie posiadanie przez Wykonawcę możliwości
transportu i przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
odpadów pozostałych do wybranej przez siebie instalacji RIPOK określonej w Planie Gospodarski
Odpadami Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 26 ust 2b, Wykonawca może polegać m.in. na potencjale technicznym innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jednocześnie zamawiający pragnie wyjaśnić, iż w ppkt. 3.1.3 SIWZ omyłkowo podano zapis:
„- regionalną instalacją do sortownia odpadów komunalnych zapewniającą przerób odpadów
w ilości co najmniej 1000 ton na 6 m-cy, właściwą dla Regionu Południowego zlokalizowaną na
terenie Województwa Małopolskiego określoną w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego;”
zamiast:
„- regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniającą przerób odpadów
w ilości co najmniej 1000 ton na 6 m-cy, właściwą dla Regionu Południowego zlokalizowaną na
terenie Województwa Małopolskiego określoną w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego;”
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Zapytanie nr 2
Zgodnie z zapisami pkt 4, ppkt 4.1.4 SIWZ, Zamawiający żąda, iż Wykonawca na potwierdzenie
postawionego warunku dysponowania sprzętem powinien dołączyć do wykazu umowę zakupu lub
umowę dzierżawy lub umowę leasingu lub zakupu lub dowód rejestracyjny pojazdu/urządzenia lub
inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania wykazanym sprzętem.
W żadnym wypadku, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane, w/w dokumenty nie stanowią dokumentów jakich
Zamawiający może żądać do wykonawcy.
W związku z powyższym wnosimy o usuniecie w/w zapisów z treści SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje usunięcia w pkt 3.1.3 oraz w pkt 4.1.4. następujących zapisów:
„Wykonawca powinien udokumentować posiadanie lub dysponowanie wykazanym sprzętem.
Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku dysponowania sprzętem powinien dołączyć
do wykazu umowę zakupu lub umowę dzierżawy lub umowę leasingu lub fakturę zakupu lub dowód
rejestracyjny pojazdu/urządzenia lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania
wykazanym sprzętem.”

Wprowadzone zmiany zapisów w treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia opublikowanego
w BZP.
Z poważaniem:
Wójt Gminy

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Józef Babicz

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl
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