
 
 

 

 

Kondratowice, dnia 09.01.2019 r.  
WI.271.1.2019 

 
 
 
 
            - Wszyscy Wykonawcy - 
 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
                  na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na  
                  terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.02.2019 r.  do 30.06.2019 r."  
 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wywozu 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.02.2019 r.  do 30.06.2019 r."  
  

 

Pytanie 1.  
Dot. Rozdziału V ust 1 pkt 1 (warunek dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów) - dlaczego Zamawiający wskazał za 
wystarczające do spełnienia w/w warunku przedłożenie przez Wykonawcę koncesji, zezwolenia lub 
licencji bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - bez doprecyzowania, że chodzi o rejestr działalności 
regulowanej prowadzony w Gminie Kondratowice? Czy zatem Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
przedłożenie przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
np. z m.st. Warszawy ? 

 

Odp. 1. Zamawiający doprecyzował w SIWZ, iż żądając koncesji, zezwolenia lub licencji bądź innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania - ma na myśli wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej w Gminie 

Kondratowice. 

 

Pytanie 2.  
Dot. Rozdziału V ust 1 pkt 3 (warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej) - dlaczego Zamawiający 
nie wskazał obligatoryjnych wymogów dla wykonawcy usługi odbioru odpadów, określonych 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122) ? Chodzi 
przede wszystkim o: obowiązek posiadania przez wykonawcę bazy magazynowo-transportowej, 
spełniającej wymagania w/w Rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt. 1)-2) oraz ust. 2 pkt. 4)-5), ust. 3 pkt. 1)-2) 
ust. 4 oraz § 3 pkt. 3) obowiązek posiadania odpowiednich pojazdów do odbioru odpadów (§ 3 pkt. 1)- 2), 
§ 4 pkt. 2)-5) oraz § 5 ust 1 i 2) - w tym zwłaszcza posiadania co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do 
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do 
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazdu do odbierania 
odpadów bez funkcji kompaktującej; nadto pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w 
widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego 



 
 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz spełniać pozostałe wymogi Rozporządzenia 
(monitoring GPS, czujniki wyładunku etc.) 
W naszej ocenie - brak wskazania w/w wymogów obligatoryjnych  dot. wyposażenia wykonawcy - może 
skutkować finalnie unieważnieniem prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Prosimy zatem o udzielenie stosownych wyjaśnień i dokonanie zmian w SIWZ dla 
przedmiotowego postępowania. 
 
Odp. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

Zamawiający będzie żądał w SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                       

11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości) 

 

 przedłożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług, sporządzonego wg wykazu wymienionego w poniższej tabeli: 

 
Wymagane ilości i rodzaje pojazdów 

Odpady 

Ilość i rodzaj pojazdów 

zmieszane surowce 
Wielkie gabaryty i odpady 

„problemowe” 

specjalistycznymi samochodami 
przystosowanymi do odbioru 
i wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych – co najmniej 
2 szt. o pojemności minimum 
11 m3 wyposażone w system 
monitoringu oparty na 
technologii GPS. 

samochodem do wywozu 
odpadów segregowanych 
– co najmniej 2 szt. o 
pojemności minimum 6 m3 
 

samochodem ciężarowym 
skrzyniowym lub innym 
przystosowanym do 
transportu odpadów 
niebezpiecznych – co 
najmniej 1 szt. 

 

Pojazdy powinny byc wyposażone zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia (§5.1 pkt 1,2, 3)  

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 

- na terenie Gminy Kondratowice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; 

- na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 

 
Pytanie 3.  
W nawiązaniu do ogłoszenia Zamawiającego numer 500232-N-2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku                         
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania p.n. „ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 
TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.02.2019r. DO 30.06.2019r." (nr ref.: WI.271.1.2019) - 
zwracamy się z pytaniem - na jakiej podstawie Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie, skoro 
nadal toczy się postępowanie nr WI.271.16.2018 pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 
31.12.2019r"? Zwracamy zatem uwagę, iż Zamawiający nie zakończył jeszcze postępowania 
WI.271.16.2018 (tj. nie wybrał jeszcze wykonawcy, ani nie go unieważnił), a zatem nie miał podstaw do 
wszczęcia kolejnego analogicznego przedmiotowo postępowania, gdyż poprzednie nie zostało 
rozstrzygnięte. W/g stanu na dzień sporządzenia niniejszego pisma Zamawiający prowadzi 2 równoległe 



 
 

postępowania, co stanowi, w naszej ocenie naruszenie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwracamy 
także uwagę, iż każdy wykonawca będzie, zgodnie z ustawą Pzp ma też prawo (w ciągu 5 dni) od wydania 
przez Zamawiającego rozstrzygnięcia i/lub unieważnienia postępowania, na skorzystanie z ewentualnych 
środków ochrony prawnej (Skarga do KIO), a przed upływem tego okresu Zamawiający nie ma prawa do 
wszczęcia kolejnego analogicznego postępowania. 
 
Odp.3. W dniu 02.01.2019 r. Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 

postępowanie nr WI.271.16.2018, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która 

została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. W dniu 03.01.2018 r. ogłoszone zostało kolejne 

postępowanie (ogłoszenie nr 500232-N-2019). Unieważnienie zostało zamieszczone w przetargu pn.: 

"Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." - jako kolejny dokument. Jednocześnie Zamawiający informuje,                         

iż zgodnie z art. 180 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,               

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

 

Art. 180. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

d) odrzucenia oferty odwołującego,  

e) opisu przedmiotu zamówienia,  

f) wyboru oferty najkorzystniejszej   

 
 
Pytanie 4.  
W nawiązaniu do ogłoszenia Zamawiającego numer 500232-N-2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku o 
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania p.n. „Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Kondratowice w okresie od 01.02.2019 roku do 30.06.2019 r." (nr ref. WI.271.1.2019) zwracamy się z 
pytaniami: 
1. czy przewidywana przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia kwota uwzględnia warunki 
przewidziane w art. 34 ust. 1 pkt 1. PZP tj., że „Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub 
dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna 
wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w 
poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych  usług lub dostaw oraz 
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem". 
Zwracamy uwagę, że dotychczasowa cena usług (za okres ostatnich sześciu miesięcy 2018 r.) za jeden 
miesiąc wynosiła 72.846.00 zł. brutto. Stąd też przewidywana wartość usługi powinna uwzględniać ww. 
wartość jako podstawę szacowania wartości nowego zadania. 
2. W związku z postanowieniami §2 ust. 1 pkt 4. projektu Umowy dotyczącego obowiązku Wykonawcy 
opisanego jako: „Wyposażenie, przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi, 
wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne." zwracamy 
się z pytaniem: 
a) w jakim terminie od dnia udzielenia zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne; 
b) w jakim terminie przed dniem 30.06.2019 r. (tj. zakończeniem kontraktu) Wykonawca może rozpocząć 
odbiór pojemników z nieruchomości; 
c) czy Zamawiający, w razie odbioru pojemników wraz z zakończeniem zadania, przewiduje pokrycie 
kosztów zagospodarowania odebranych z terenu Gminy odpadów wraz z zabieranymi pojemnikami? 
 



 
 

Według treści SIWZ przewidziane są tylko terminy na wyposażenie nieruchomości w worki na odpady 
natomiast nie jest wskazany termin podstawienia pojemników. Ponadto SIWZ (projekt umowy) nie 
określa zasad odbioru pojemników wraz z zakończeniem zadania i zasad rozliczenia 
 
Odp. 4. W budżecie Gminy Kondratowice na rok 2019 została zabezpieczona kwota w wysokości 780.000 zł 
z przeznaczeniem na świadczenie w/w usługi. 
 
a) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne 
najpóźniej w terminie do 3 dni  od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 
b) Zgodnie z kontraktem na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Kondratowice w okresie od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r. wykonawca jest do świadczenia w/w usług do 
30.06.2019 r. włącznie, dlatego też dopiero po dniu 30.06.2019 r. wykonawca może rozpocząć odbiór 
pojemników z nieruchomości. 
c) Wykonawca powinien ustalić harmonogram wywozu odpadów na ostatni miesiąc świadczenia usługi, tj. 
czerwiec 2019, w sposób nie narażający Zamawiającego na dodatkowe koszty.     
 
Pytanie 5.     
Do dnia dzisiejszego tj. 08.01.2019r.  do godz. 17,00 na stronie BIP  Gminy Kondratowice nie zostały 
ogłoszone - opublikowane załączniki do SIWZ na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.02.2019 DO 30.06.2019r.   
Pytanie: Czy zamawiający  celowo ogranicza dostęp innych podmiotów do załączników 
wyszczególnionych w SIWZ ??? Spółka otrzymała załączniki, ale nie może ich skonfrontować z 
wymaganymi. Prosimy o zamieszczenie stosownych załączników  do w/w. SIWZ, lub odwołanie 
postępowania.  

 
Odp.5.  Załączniki  do  SIWZ   zostały  zamieszczone  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  

           Kondratowice - www.kondratowice.biuletyn.net (zakładka: Ogłoszenia przetargów 2019).  
 
 

 Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) w związku z dużą ilością zapytań wykonawców do 
niniejszego postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2019 r. do godz. 
10:00, a tym samym wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące 

 
1) zmiany terminu składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Kondratowice, Kondratowice,                 
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, w sekretariacie - pokoju nr 7 - do dnia 15.01.2019 r. do godziny 10:00 
 

2) zmiany terminu otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Kondratowice, Kondratowice,                       
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, na sali konferencyjnej - pokój nr 16 w dniu 15.01.2019 r. o godzinie 10:10 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

 

         Z poważaniem 

          Wójt 

 /-/Tomasz Gracz 

 
 



 
 

 
      

 
 
 
 

         


