
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym                                         

ogłoszonym w BZP nr 368212-2014 z dnia 6.11.2014 

 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin”. 

Wobec zapytania z dnia 12 listopada 2014r. na podstawie art. 38 ust 1, 2, 4 ustawy z dnia                   

9 sierpnia 2013 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.) udzielam wyjaśnień i modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin”. 

Pytanie nr 1. 

Zamawiający w Rozdziale VI pkt 1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu żąda w ppkt 

i) złożenia rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania rachunku zysków i strat inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży 

– za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

za ten okres. 

Na jakiej podstawie wykonawca ma złożyć powyżej określony dokument zwłaszcza, że w 

ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.3.5)) zamawiający nie wykazał takiego wymogu oraz w pkt 

III.4.1) nie określił żądanego dokumentu. 

Zapis o złożeniu wraz z ofertą rachunków zysków i strat pojawił się w pkt III.6) a powinien 

jak wskazano powyżej w pkt III.4.1) ogłoszenia.  

Zamawiający powinien w Rozdziale V pkt. 1d) siwz określić warunek udziału w postępowaniu 

oraz opisać sposób jego oceny poprzez precyzyjne określenie tego warunku.  

W tym przypadku, jeżeli zamawiający zamierza dokonywać weryfikacji sytuacji materialnej 

wykonawców, powinien wyraźnie określić w jakiej wysokości przychód netto ze sprzedaży 

będzie adekwatny do celu, jaki zamierza osiągnąć zamawiający. 

Informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu, w tym przede wszystkim informacje 

dotyczące warunków udziału i dokumentów je potwierdzających nie mogą różnić się od 

analogicznych wymagań sformułowanych w treści siwz. Do zasad oceny relacji ogłoszenia i 

siwz odniosła się Krajowa izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 roku (sygn.. 

KIO/UZP/939/10). W wyroku podkreślono, że „ustawa nie pozwala na przyjęcie prymatu 

zapisów siwz nad treścią ogłoszenia. Są to dokumenty, które powinny być ze sobą spójne i w 

sposób jednakowy opisywać np. sposób oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu, 

wymieniając przy tym taki sam katalog dokumentów, które należy wraz z ofertą przedłożyć”. 

 

 

 

Odpowiedź: 
 

W ocenie Zamawiającego postawione wymagania zapewniają należyte wykonanie 

przedmiotu umowy, nie mniej jednak Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania 

zamówienia bez spełnienia warunku: 



i) złożenia rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania rachunku zysków i strat inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży 

– za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

za ten okres. 

 

Pytanie nr 2.  

Prosimy o prawidłowe określenie ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów wskazanych 

w załączniku nr 9 do siwz (opis przedmiotu zamówienia Rozdział II pkt. 1.5.). Liczba worków 

została określona na okres 18 miesięcy a z treści siwz wynika 12 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

niebieskim – ok. 800 szt. x 12 miesiące = 9 600 szt. 

zielonym – ok. 1300 szt. x 12 miesiące = 15 600 szt. 

żółtym – ok. 1400 szt. x 12 miesiące = 16 800 szt. 

brązowym – ok. 800 szt. x 12 miesiące = 9 600 szt. 

 

 

Pytanie nr 3. 

Zamawiający przewidział wyposażenie przez wykonawcę PSZOK-u w pojemniki typu 

„dzwon” o pojemności 2 m
3
 na papier, szkło, plastik i metal oraz kontener o pojemności 6,5 

m
3
 na odpady wielkogabarytowe. Czy zamawiający dopuszcza „dzwony” o pojemności 2,5 m

3
 

na papier, szkło i plastik, a zamiast pojemnika typu „dzwon” na metal kontenera ze stali o 

pojemności 1100 l? Pojemniki przeznaczone na metal muszą charakteryzować się większą 

odpornością i wytrzymałością, czego tzw. „dzwon” nie gwarantuje.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy użyciu pojemników 

typu „dzwony” o pojemności o   2,5m
3
 na papier, szkło i plastik, a zamiast 

pojemnika typu „dzwon” na metal kontenera ze stali o pojemności 1100l.  

 

Pytanie nr 4.  

Czy Gmina w trakcie trwania umowy przewiduje doposażenie PSZOK w dodatkowe pojemniki 

oprócz tych, które wymienione są w załączniku nr 9 do siwz Rozdział II pkt 1 ppkt 1.5. Jeśli 

tak, to w jakiej ilości i o jakiej pojemności? 

 

Odpowiedź: 

Gmina w trakcie trwania umowy nie przewiduje doposażenia PSZOK w dodatkowe 

pojemniki oprócz tych, które wymienione są w załączniku nr 9 do siwz Rozdział II pkt 1 ppkt 

1.5 

 

Pytanie nr 5.  

Prosimy o potwierdzenie wykazu rodzajów odbieranych odpadów z PSZOK (załącznik nr 9 do 

siwz Rozdział II pkt 1 ppkt 1.5.) w odniesieniu do zapisów § 4 Uchwały Rady Gminy Sochocin 

Nr XX/175/2013 z dnia 20 maja 2013 roku. 

 

Odpowiedź: 

Odpady odbierane z PSZOKu to: papier, szkło, plastik, metal oraz odpady wielkogabarytowe. 

 

 



Pytanie nr 6.  

Jakiego rodzaju odpady będą gromadzone w kontenerze na odpady wielkogabarytowe? 

Jeżeli zamawiający przewiduje gromadzenie w kontenerze na odpady wielkogabarytowe 

wszelkie odpady budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy 

okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 

rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady 

ogrodowe, papa, styropian, eternit, opony przemysłowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci 

lub kartony z odpadami domowymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, co wynika z 

udzielonych odpowiedzi w przetargu o nr sprawy RL.271.9.2014, informujemy, że wykonawca 

będzie je klasyfikował łącznie jako odpady zmieszane (kod 20 03 01). 

 

Odpowiedź: 

Wszelkiego rodzaju odpady budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, 

ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 

płytki, rolety, jak również części samochodowe, części motorowerów, części od kosiarki, 

odpady remontowe, odpady ogrodowe, papa, styropian, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

 

Pytanie nr 7.  

W związku z tym, że zamawiający nakłada na przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu 

obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku, o których mowa w art. 3 b i 3 c ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosimy o wyjaśnienie, jakie przedsięwzięcia 

podejmie Gmina ze swojej strony w celu ich uzyskania? Czy w przypadku nieosiągnięcia 

wyżej wymienionych poziomów i nałożenia na Gminę kary pieniężnej przez WIOŚ, Gmina 

złoży wniosek do WIOŚ o zawieszenie tej kary i podejmie jakiekolwiek działania naprawcze 

(zgodnie z art. 9 ze ustawy)? 

 

Odpowiedź: 

Gmina przy współpracy z przedsiębiorstwem, które wygra przetarg, dołoży wszelkich starań 

aby zwiększyć świadomość mieszkańców związaną z selektywną zbiórką odpadów.  

Gmina nie przewiduje możliwości nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu. 

 

Pytanie nr 8.  

Prosimy o zmianę zapisów w Rozdziale VI ust. 1 pod lit k) o treści „Wykonawca może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia” na: 

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia” oraz dopisać: 



„Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy” 

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 18 września 2014 

roku, poz. 1232 (art. 1 pkt 6) a) i b)). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VI ust. 1 pod lit k) 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” 

otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia” oraz : 

„Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy” 

 

Pytanie nr 9.  

Prosimy o zmianę zapisów w Rozdziale VII ust. 12 z treści: 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nie leżących po jego stronie” na 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 

lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej” 

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 18 września 2014 

roku, poz. 1232 (art. 1 pkt 10)). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VIII ust. 12 z treści: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nie leżących po jego stronie” 



otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 

lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej” 

 

Pytanie nr 10.  

Prosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 3 do siwz poprzez usunięcie pkt 1) i 1a). 

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 18 września 2014 

roku, poz. 1232 (art. 1 pkt 4) oraz dodanie treści: 

„Zamawiający wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 

przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie 

wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 

poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia” 

(art. 1 pkt b). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do siwz poprzez usunięcie pkt 1) i 1a) 

oraz dodanie treści: 

„Zamawiający wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 

przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający 

nie wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że 

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia” 

 

Pytanie nr 11.  

Prosimy o zmianę zapisów w Rozdziale X ust. 12 z: 

„Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ofert składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane” na 

„Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ofert składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 



przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4”.Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 18 września 2014 roku, poz. 1232 (art. 1 pkt 3)). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale X ust. 12 z treści: 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ofert składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane” 
otrzymuje - po zmianie - brzmienie: 

„Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ofert składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4”  


