Kostrzyn nad Odrą, 25.01.2018r.
Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego na Podwykonywanie usługi na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Witnica.
W związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na Podwykonywanie usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Witnica ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod pozycją nr 2017/S 250-528731 w dniu 30-12-2017r., niniejszym udzielamy
odpowiedzi oraz wprowadzamy zmiany do treści SIWZ:
Pytanie 10:
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z brzmieniem Rozdziału V a pkt 3 SIWZ określającego jakie
dokumenty należy złożyć dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie wskazuje
na obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie wymaganą zdolnością
zawodową i techniczną ani też dokumentów na dowód braku podstaw do wykluczenia. Zgodnie z
brzmieniem art. 26 ust. 1 PZP w przypadku postępowań powyżej progów unijnych, Zamawiający ma
obowiązek wezwać do przedłożenia ww. dokumentów tj. na dowód spełnienia wszystkich warunków
udziału postawionych w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. W świetle powyższego brak
żądania dokumentów w ww. zakresie pozostaje w sprzeczności z procedurą PZP i obarcza
postępowanie wadą.
Wykonawca wnosi o uzupełnienie katalogu wymaganych dokumentów, składanych na wezwanie
Zamawiającego o dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej i
technicznej oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ewentualnie wnosimy
o wykreślenie wymagań w zakresie ww. zdolności, których Zamawiający nie chce weryfikować.
Odpowiedź:
Wykonawca wstępnie potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganego sprzętu oraz wykonanych usług, wypełniając Część IV: Kryteria kwalifikacji w
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, oraz nie podleganie wykluczeniu z
postępowania wypełniając Część III: Podstawy wykluczenia.
Zmiana nr 1 do SIWZ:
Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w Rozdziale VI ust. 1, poprzez dopisanie następujących dokumentów i oświadczeń, do
przedstawienia których Zamawiający wezwie Wykonawcę:
3.5. zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności na
terenie Gminy Witnica, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
3.6.
wpisu
do
rejestru
zbierających
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny przez Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów
przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, o którym mowa wyżej, (w tym przypadku należy
dołączyć do oferty oddzielny JEDZ dla tego przedsiębiorcy),
3.7. aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,
3.8. referencje potwierdzające należyte wykonanie usług z wykazu,
3.9. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.10. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
3.11. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3.12. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3.13. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
3.14. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716).

Pytanie 11:
Wnosimy o wskazanie w § 9 ust. 1 lit (b) Umowy jaki czas braku działań wykonawcy licząc od chwili
podpisania umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.
Wnosimy o doprecyzowanie w par. 6 projektu umowy, iż miesięczna ryczałtowa rata wynagrodzenia
należnego wykonawcy to kwota wynikająca z podzielenia wynagrodzenia ofertowego wykonawcy
przez ilość miesięcy świadczenia usług objętych zamówieniem.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełni umowę § 9 ust. 1 lit (b) w dniu jej zawarcia, wpisując pierwszy dzień
realizacji umowy, czyli 13.02.2018 r.
Miesięczna ryczałtowa rata wynagrodzenia jest to kwota wpisana w formularzu ofertowym
przez Wykonawcę w pozycji 6 tabeli. Będzie ona wynikała z podzielenia kwoty całkowitej za
zamówienie przez ilość miesięcy, przez które zamówienie będzie realizowane (16,5 m-ca).
Pytanie 12:
Kiedy i w jakiej formie zamawiający oczekuje złożenia deklaracji dotyczącej pojazdów używanych do
realizacji zamówienia. Brak jest sprecyzowania tej informacji pomimo, iż w SIWZ wskazuje się na
okoliczność, iż „Do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Witnica będą upoważnione tylko te
pojazdy wykonawcy, które zostaną zadeklarowane przez wykonawcę usługi do odbioru odpadów
komunalnych, jako obsługujące teren Gminy Witnica.”
Odpowiedź:
Lista pojazdów zadeklarowanych do realizacji usługi powinna zostać przekazana w formie
pisemnej przed podpisaniem umowy.

Zmiana nr 2 do SIWZ:
Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z treści Rozdziału VI wykreśla się zapis o zastosowaniu procedury odwróconej
zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp:

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem zmian będących
konsekwencją dokonanych zmian.

