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Gródek nad Dunajcem dnia 14.12.2017r. 

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl  

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.I.20.2017 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem” – numer postępowania 

IZP.271.I.20.2017.  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem:  

I. Udziela  odpowiedzi i wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):  
 
Pytanie 1: 

Działając w oparciu o treść art. 38 ust 1 i 4 ustawy pzp Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z 
wnioskiem o wyjaśnienie na jakiej podstawie żąda on w przedmiotowym postępowaniu dokumentu wskazanego 
w Rozdział IV pkt 3.1.1. lit c „Zezwolenie na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane na 
podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 
Stosownie do brzmienia art. 25 ust 1 ustawy pzp „…Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie 
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzonego postepowania”. Stosownie do stanowiska 
doktryny „Każde żądanie, które wykraczałoby ponad „niezbędność” przeprowadzenia postępowania, należy 
zatem uznać za nadmierne, co prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady 
proporcjonalności” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska, 
Wolters Kluwer Warszawa 2017). 

Zakres przedmiotowego postępowania obejmują postanowienia SIWZ zawarte w Rozdziale IV, wedle którego : 
„Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Gródek nad Dunajcem oraz ich zagospodarowaniu. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór 
odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, 
punktach hand/onych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy 
drogach, placach i innych obiektach" oraz „Zagospodarowanie odpadów". Do wykonywania tych czynności co do 
zasady niezbędne jest legitymowanie się: 
- wpisem do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy gdzie usługa będzie realizowana,  
 - pozwoleniem na transport,  
oraz - w przypadku tego konkretnego postępowania : 
- umową z RIPOK (choć ta wydaje się zbędna m.in. z uwagi na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej). 
Nie kwestionując wszakże tego ostatniego dokumentu należy podkreślić, iż całkowicie zbędnym — z punktu 
widzenia przedmiotu zamówienia ale i art. 25 ust 1 ustawy pzp — jest dokument „Zezwolenia na zbieranie lub 
zbieranie i przetwarzanie odpadów". 
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie przedmiotowego warunku z SIWZ jako warunku naruszającego 
m.in. art. 22 ust. 1a ustawy pzp oraz norm zawartych w art. 7 ust 1 ustawy pzp j art. 25 ust 1 ustawy pzp. Do 
wykonania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gimie Gródek zbędnym jest posiadanie 
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dodatkowych uprawnień, które co istotne w sposób nieuprawniony ograniczają krąg wykonawców, którzy mogą 
wziąć udział w postępowaniu, a nadto są niewspółmierne i nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
Argumentację powyższą wspierają także okoliczności dodatkowe z których wynika, iż w Gminach ościennych do 
Gminy Gródek nad Dunajcem - przy analogicznym zakresie usługi obejmującym odbiór i zagospodarowanie 
odpadów - dokument ten nie był wymagany. 
 
Odpowiedź 1:  
Biorąc pod uwagę ustawową definicję „zbierania odpadów” wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy  z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) rozumianą jako „…gromadzenie odpadów przed 
ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany 
charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie 
odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.”, a także zakres zamówienia określony niniejszym zamówieniem, 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób opisany w pkt II.  

II. Wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Zmianie ulega treść rozdz. VI ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1. SIWZ który otrzymuje brzmienie:  

„3.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: 

a. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem) w 
zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad 
Dunajcem 

b. Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
c. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

 
Jednocześnie zmianie ulega rozdz. VII ust. 4 pkt 4.2.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„4.2.1. W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej: 

a. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek 
nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

b. Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
c. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny”.  
 

2. W załączniku 7 do SIWZ (wzór umowy) w §1 dodaje się ust. 9 i 10. o następującej treści: 

„9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy posiadać: 
9.1. aktualną opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia  
9.2. aktualne zezwolenia oraz wpisy do właściwych rejestrów potwierdzających uprawniających 
Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia.  

10. Na każde wezwania Zamawiającego lub organów upoważnionych do kontroli prowadzonej działalności 
objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy, 
zezwolenia oraz wpisy do właściwych rejestrów. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów, zezwolenia, polisy lub 
umowy konieczne do realizacji przedmiotu umowy tracą moc w czasie realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów 
Zamawiającemu 7 dni przed upływem terminu ich ważności, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia stosownych kar umownych”.  

3.  Zamawiający zmienia ponadto: 
3.1. treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie podanej orientacyjnej ilości worków wg kolorów 

(informacja podana w piśmie z dnia 13.12.2017r. – odpowiedź na pytanie 2 lit. b i c):  
Orientacyjna liczba worków wg kolorów: 

▪ Czarny 120 l – ok. 16000 szt. 

▪ Niebieski 120 l – ok. 2500 szt. 

▪ Żółty 120 l – ok. 15000 szt. 

http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl


Nr zamówienia: IZP.271.I.20.2017 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem| 

 

 
| Gmina Gródek nad Dunajcem 

| Gródek nad Dunajcem 54 

| 33-318 Gródek nad Dunajcem  

| tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 

| strona internetowa: www.gminagrodek.pl 

|e-mail: gmina@gminagrodek.pl 

| NIP: 734-348-28-12 
Strona 3 

 

▪ Zielony 120 l – ok. 5000 szt. 

▪ Brązowy 60 l – ok. 2500 szt. 

▪ Biały 120 l – ok. 500 szt. 

Należy uwzględnić przekazanie worków (białych) do sołtysów w następujących ilościach (szt.): Rożnów 
– 100, Bartkowa-Posadowa – 100, Gródek nad Dunajcem - 80, Przydonica – 50, Podole- Górowa – 25, 
Roztoka – Brzeziny – 25, Tropie – 20, Lipie – 20, Sienna – 20, Jelna – 20, Zbyszyce – 10, Bujne – 10, 
Przydonica Glinik – 10, Jelna Działy – 10. 

 
3.2.  Treść pkt 31 w załączniku nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
 „31. Minimalna ilość „pakietów kwartalnych” jaką należy dostarczać właścicielom nieruchomości od 
których będą odbierane odpady komunalne wynosi: 
o 6 (sześć) worków czarnych (balast) 
o 6 (sześć) worków żółtych (plastik), 2 (dwa) zielone (szkło), po jednym worku niebieskim (papier) 

i brązowym (odpady biodegradowalne wytworzone w domu) na każdy kwartał 
Kolor worka Przeznaczenie Ilość worków  

(min. 110 l) na 
kwartał/ 3 miesiące 

CZARNY  na niesegregowane zmieszane odpady komunalne tzw. 
balast, 

6 

ŻÓŁTY  na tworzywa sztuczne, drobny złom i metale kolorowe,  
opakowania wielomateriałowe 

6 

ZIELONY  na odpady opakowaniowe ze szkła (białe i kolorowe), 2 

BRĄZOWY (60 l) Na odpady biodegradowalne wytworzone w domu 1 

NIEBIESKI,  na papier, tekturę  1 

 

4.  W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający  zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 19.12.2017r.  
 do godz. 11.00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017r. o godz. 11.05 w siedzibie zamawiającego: sala 
konferencyjna.  

 
 
 
 

 

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

         /-/ Mieczysław Hajduga 
..................................................................     
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