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WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń”
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 241279 – 2013 z dnia 14.11.2013r.
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wyjaśniam
co następuje:
Pytanie 1
„W państwa SIWZ wnosimy o modyfikację zapisu pkt. 5.4 dotyczącego potencjału technicznego i
posiadania:
a) co najmniej 3 pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych z funkcją
kompaktującą w tym min. 1 o pojemności zabudowy co najmniej 25 m3.
b) co najmniej 3 pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie bez funkcji kompaktującej w tym min. 1 pojazdu o ładowności co najmniej 5t.
c) co najmniej jednego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o
pojemności kontenera min. 23 m3.
Zwracamy uwagę na fakt, że ustawodawca nie wymaga od firm startujących w przetargach
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, posiadania sprzętu o tak szczegółowo
określonych parametrach, dotyczących ładowności, a co za tym idzie, jego posiadanie nie jest
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Nasza firma spełnia wszystkie wymogi sprzętowe,
dotyczące odbioru odpadów komunalnych, natomiast powyższe zapisy w znacznym stopniu
ograniczają możliwość udziału w wyżej wymienionym postępowaniu. Utrzymanie takiego zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje naszym zdaniem, naruszenie określonych
w art. 7 ust. 1 ustawy prawo Zamówień publicznych zasad swobodnej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie uznaje zasadności powyższego wniosku i podtrzymuje zapis pkt. 5.4.
SIWZ w dotychczasowym brzmieniu. W nawiązaniu do zapisów art. 22 ustawy Pzp oraz z uwagi na
specyfikę przedmiotu zamówienia, warunek posiadania określonego w pkt. 5.4. SIWZ potencjału
technicznego jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia a także gwarantuje należyte wykonanie udzielonego zamówienia przez wykonawcę.

Równocześnie tak ustalony warunek nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców i umożliwia udział w wykonaniu zamówieniu podwykonawców lub
poleganiu przez wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów .

Pytanie 2
„ Czy kontenery na PSZOK pozostają własnością Wykonawcy po zakończeniu umowy?”
Odpowiedź:
Po zakończeniu umowy kontenery z PSZOK-u pozostają własnością Wykonawcy.
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