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Zamawiający:

Gmina Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel./faks: 32 324 85 00/ 32 324 84 00

l

11.10.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w
okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Gminę Mikołów w dniu 18 września 2018 r. (numer postępowania: PN - 58/2018), nr ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 179-405818.

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE I ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579, dalej: ,,PZP")
zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) obowiązującej ww. postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Pytanie dotyczące wymaganego wpisu do rejestru podmiotów transportujących odpady

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale 5 pn. ,,warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia wykonawców" w pkt
5.1.2.1 lit. b SIWZ wskazał, że w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada „wpis do rejestru podmiotów
transportujących odpady, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20112 r. o odpadach lj.t. Dz.U. z 2018,
poz. 992 z późn.zm, dalej: Ustawa), prowadzonego przez Marszałka Województwa". Zamawiający nie wyjaśnił w jaki sposób
wykonawca ma udowodnić, że taki wpis posiada.
Z kolei w rozdziale 6 SIWZ pn. ,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w pkt 6.4.11 Zamawiający wyjaśnia, że przed udzieleniem zamówienia,

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 1O dni, terminie
następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.4.11 SIWZ:,,odpisu z rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 20112 r. o odpadach lj.t. Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn.zm.)".
Wobec powyższych niejasności, prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku uznania oferty wykonawcy za ofertę
najkorzystniejszą, wystarczającym będzie złożenie przez wykonawcę dokumentu o nadaniu numeru rejestrowego (tj. numeru
w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust.1 1 związku z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy o odpadach)? W takim bowiem
przypadku, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł
samodzielnie zweryfikować, czy wykonawca jest uprawniony do transportu odpadów. Prosimy także o wyjaśnienie czy w pkt
5.1.2.1 lit. b SIWZ oraz w pkt 6.4.11 SIWZ Zamawiającemu chodzi o ten sam dokument, skoro raz posługuje się
sformułowaniem „wypis", a raz „odpis".
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie pkt 5.1.2.1 lit. b SIWZ oraz pkt 6.4.11 SIWZ,
tj. poprzez wskazanie w tych przepisach tego samego dokumentu, którego wymaga Zamawiający.
Pytanie dotyczące kwestii podstawienia pojemników na odpady segregowane do szkół

Zamawiający w SIWZ nie odniósł się do kwestii podstawienia pojemników na odpady segregowane do szkól położonych na
terenie Gminy Mikołów. Wykonawca sygnalizuje, że w szkołach wytwarza się znaczne ilości odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie (w szczególności papieru i plastiku). Mając na względzie rosnące z roku na rok poziomy recyklingu,
które musi wykazywać Gmina, a zatem także wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w niniejszym postępowaniu,
sugerujemy dokonanie uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mikołów poprzez
wyposażenie szkól w pojemniki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny (wewnątrz i na zewnątrz szkól) oraz
powierzenie odbioru i zagospodarowania odpadów odbieranych z tych placówek wykonawcy, wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu. Wprowadzanie takich pojemników do szkól odegra także funkcję akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu
gospodarki odpadami dla młodych mieszkańców Gminy.
Wobec powyższego, prosimy o zmianę treści SIWZ poprzez dodanie do przedmiotu zamówienia usługi polegającej na
wyposażeniu szkół w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny (wewnątrz i na
zewnątrz szkól) oraz usługi odbioru i zagospodarowania ww. odpadów komunalnych.

