Kawęczyn, dnia 06.06.2017 r.
RG-FZP.271.7.2017

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,
które wpłynęły w dniu 05.06.2017 r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn”

Wykonawcy poprosili o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny
w przypadku wzrostu stawek za odbiór odpadów w instalacji RIPOK, gdzie
wykonawcy muszą dostarczyć odpady, czy wykonawcy mają skalkulować cenę
ofertową zakładającą ewentualny wzrost cen na instalacji RIPOK ?
Odpowiedź na pytanie:
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć ryczałtową cenę oferty na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, wynikające z realizacji zamówienia zgodnie ze SIWZ oraz doświadczeniem
wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawcy mają skalkulować cenę ofertową
zakładającą ewentualny wzrost cen na instalacji RIPOK.
2. Proszę o informacje co w przypadku przekroczenia ilości przekazywanych odpadów
przez nieruchomości niezamieszkałe w stosunku do złożonych deklaracji.
Odpowiedź na pytanie:
W przypadku przekroczenia ilości przekazywanych odpadów przez nieruchomości
niezamieszkałe w stosunku do złożonych deklaracji należy: odpady segregowane odebrać
w każdej ilości natomiast w kwestii odpadów zmieszanych o fakcie przekroczenia ilości
przekazywanych odpadów zmieszanych w stosunku do złożonych deklaracji należy
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
3. Czy z nieruchomości
wielkogabarytowe?

niezamieszkałych

mają

być

odbierane

odpady

Odpowiedź na pytanie:
Generalnie z nieruchomości niezamieszkałych mają być odbierane odpady komunalne w
tym wielkogabarytowe z wyłączeniem ilości masowych sugerujących pochodzenie z
prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Dlaczego w zakresie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. V. 1.1
SIWZ dot. cyt. „Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów” koniec cytatu oczekują Państwo
tylko dwóch dokumentów tj.
- wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z

2016 r. poz. 250 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;
- aktualne zezwolenie w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia.
Aby usługi były wykonywane zgodnie z przepisami prawa, wykonawcy winni także
przedłożyć w zakresie warunku udziału w postępowaniu tzw. dokumenty podmiotowe
tj. aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
prowadzonego przez Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego
Inspektora Ochrony środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka
Województwa.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
Rozdziale V Warunki udziału w postepowaniu ust. 1 pkt. 1.1 Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz
w Rozdziale VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ust. 3 pkt. 3.2 w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 SIWZ
dodając:
- aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
o którym mowa w art. 49 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach prowadzonego przez
Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa.
5. Dlaczego Zamawiający w pkt. III.3 SIWZ nie sprecyzował dokładnie, ile osób
Wykonawcy winni zatrudnić na umowę o pracę. Zamawiający powołując się na art.
29 ust. 3a ustawy Pzp wskazał, że na umowę o pracę winni być zatrudnieni
pracownicy fizyczni, nie wskazując ilości osób. Biorąc pod uwagę fakt, ze
zamawiający nie określił w zakresie warunków udziału w postępowaniu oczekiwanej
ilości osób do realizacji zamówienia, Gmina Kawęczy otrzyma oferty
nieporównywalne, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia postępowania
mocą art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, bowiem postępowanie jest obarczone
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający
jednocześnie wskazał, że będzie dokonywał czynności kontrolnych z naliczaniem kar
umownych i powiadomieniem PIP, jeśli Wykonawca nie zatrudni osób na umowę o
pracę. Zatem jakiej ilości osób oczekuje Zamawiający do wykonania zamówienia; na
podstawie treści SIWZ w brzmieniu obowiązującym Wykonawca może wskazać tylko
1 osobę, gdyż SIWZ niw wskazuje obligatoryjnej ilości osób rekomendowanych do
realizacji zamówienia.
Odpowiedź na pytanie:
Art. 29 ust. 3a nie nakłada na Zamawiającego obowiązku określania jaka liczba osób po
stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy będzie brała udział w realizacji zamówienia. Sposób
zorganizowania właściwej realizacji zamówienia jest po stronie Wykonawcy, Zamawiający
nie zamierza w tę organizację ingerować. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę ma
gwarantować prawidłową i terminową realizację umowy. Zgodnie z opinią UZP dotyczącą
art. 29 ust. 3a: „Zamawiający zasadniczo nie określa jaka liczba osób po stronie Wykonawcy
będzie brała udział w realizacji zamówienia, nie decyduje o systemie zmianowym etc.”
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

