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Uczestnicy post ępowania 
(wszyscy) 

 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.11.2013 o nazwie:  
Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – 
etap II 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), zwanej dalej „ustawą” Gmina Pysznica, jako Zamawiający, 
informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się      
w dniu 24 października 2013 roku (data wpływu) do Zamawiającego z zapytaniami. 
Poniżej przedstawiam treść pytań z odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1 
 

Prosimy o podanie informacji o ilości, rodzaju i jakości odebranych odpadów komunalnych                            
w miesiącach lipiec – wrzesień 2013r. z podziałem na poszczególne frakcje odpadów, z terenu gminy 
Pysznica oraz o przewidywalnej masie tych odpadów do odebrania  podczas trwania usługi - również 
z podziałem na odpowiednie frakcje. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy zamawiający 
dysponuje takimi danymi z informacji przekazywanych przez obecnego wykonawcę świadczącego te 
usługi. 
 
Odpowiedź: 
 

 Zestawienie ilo ściowe odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy  Pysznica  
 za III kwartał 2013 r.  
 

 Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

 

 15 01 06 zmieszane odp. opakowaniowe 57,5  
 15 01 07 opakowania ze szkła 29,72  
 16 01 03 zużyte opony 10,78  
 17 01 07 zmieszane odpady betonu 4,96  
 17 06 05 materiały konstrukcyjne 2,12  
 20 01 36 zużyty sprzęt elekt. i elektroniczny 0,6  
 20 01 99 inne nie wymienione frakcje 48,86  
 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 2,54  
 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 10,9  
 19 12 12 inne odpady(w tym zmieszane) 18,98  
 20 01 31/20 01 32 leki przeterminowane 0,02  

 
 
 



 
 

Szacunkowe z estawienie ilo ściowe odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica  
przewidzianych do odebrania w okresie lat 2014 – 20 15. 
 

Kod  
odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj  
odpadów komunalnych 

Szacunkowa masa  
odpadów 

komunalnych (Mg) 
15 01 06 zmieszane odp. opakowaniowe 460 
15 01 07 opakowania ze szkła 237,76 
16 01 03 zużyte opony 86,24 
17 01 07 zmieszane odpady betonu 39,68 
17 06 05 materiały konstrukcyjne 16,96 
20 01 36 zużyty sprzęt elekt. i elektroniczny 4,8 
20 01 99 inne nie wymienione frakcje 390,88 
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 20,32 
20 03 07 odpady wielkogabarytowe 87,2 
19 12 12 inne odpady(w tym zmieszane) 151,84 
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 481,92 
20 01 31 /  20 01 32 leki przeterminowane 0,16 

 
Pytanie nr 2  
 

W § 5 ust. 1 pkt.1.2 SIWZ Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału                     
w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia dopuszcza jako 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług sprawozdania M-09 i G-06. Należy zauważyć,             
iż jest to niezgodne z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.             
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich 
te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być poświadczenia, potwierdzające należyte 
wykonanie bądź wykonanie usług lub w szczególnych przypadkach określonych w rozporządzeniu 
oświadczenia wykonawcy. Sprawozdania M-09 i G-06 nie zostały zawarte w katalogu dokumentów 
określonych w tym akcie prawnym. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO (por. 
m.in. wyrok sygn. akt 645/13). Wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego w tym 
zakresie stanu prawnego. 
 

Pytanie nr 3 
 

Formułując warunek udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania bazą magazynowo-
transportową Zamawiający wymaga aby baza ta była oddalona o nie więcej niż 100 km od granic 
gminy Pysznica. Zapis ten narusza przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, które stanowią wyraźnie, iż baza magazynowo-transportowa nie może być oddalona 
od granic gminy w której świadczy usługi odbioru odpadów o nie więcej niż 60 km. Wnosimy                       
o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego. 
 
Odpowiedź: 
             

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacji SIWZ                
w sposób następujący: 
 
 

I. SIWZ – § 5 tytuł: Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  - strona 9 –  
 
   1/ Tekst, który należy zmienić w SIWZ:  

     

    W siwz jest: 
 

1.1.       posiadania wiedzy i doświadczenia – 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co 
najmniej 1000 Mg wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana 
lub jest wykonywana należycie. 



 
 

Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie                     
i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi. 

          1.2.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:  
a)  co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
b)  co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
c)  co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d)  bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie 
większej niż 100 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada 
tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, 
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną  w miejsce do 
magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę 
najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 
wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i 
ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników 
odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i 
napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
2/ W siwz powinno by ć: 
 

1.1.       posiadania wiedzy i do świadczenia – 
 

Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład ania ofert, a je żeli okres 
prowadzenia działalno ści jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wyko nuje usługi 
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomo ści o ł ącznej masie odebranych 
odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg wraz z doku mentami potwierdzaj ącymi, 
że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana na leżycie. 

 
1.2.     dysponowania odpowiednim potencjałem techn icznym - 

 

Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że 
dysponuje lub b ędzie dysponowa ć co najmniej:  
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, które spełniaj ą wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szcz egółowych wymaga ń 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych, które spełniaj ą wymagania okre ślone w 
rozporz ądzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomo ści; 

c)  co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi  kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportow ą usytuowan ą w gminie Pysznica lub w odległo ści 

nie wi ększej ni ż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowan ą na terenie, do 
którego posiada tytuł prawny, wyposa żaną w miejsce przeznaczone do parkowania 
pojazdów, zabezpieczone przed emisj ą zanieczyszcze ń do gruntu, wyposa żaną         
w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych od padów z grupy odpadów 
komunalnych, zabezpieczone przed emisj ą zanieczyszcze ń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferyc znych, wyposa żaną             



 
 

w legalizowan ą samochodow ą wagę najazdow ą, w przypadku gdy na terenie bazy 
nast ępuje magazynowanie odpadów, wyposa żoną w urz ądzenia lub systemy 
zapewniaj ące zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
wyposa żoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiada jące liczbie 
zatrudnionych osób, na terenie której znajduje si ę punkt konserwacji i napraw 
pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazd ów - zgodnie                              
z Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomo ści . 

 
II. SIWZ – załącznik nr 9 do siwz pkt. 3 - strona 1 –  
 
     1/ Tekst, który należy zmienić w SIWZ:  
 

W siwz jest: 
 
3. Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie                                      
i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi. 
 
2/ W siwz powinno by ć: 
 

Skreśla si ę cały punkt 3 w zał ączniku nr 9 do siwz. 
 
 
III. Ogłoszenie o zamówieniu - numer ogłoszenia: 2013/S 200-346485,  
    data opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 15.10.2013 –  
 
Sekcja III.2.1) podpunkt 1.2) i 1..3)  
 

1/ Tekst, który należy zmienić w ogłoszeniu:  
 

III.2) Warunki udziału: 
 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymo gi zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,         
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
…. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich       
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie 
odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 
usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu 
odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować co najmniej: 
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.    
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia         



 
 

11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 
c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie większej niż 
100 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 
wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów  
z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną 
samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 
wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków 
przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do 
mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r.     
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 
2/  W ogłoszeniu powinno być: 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
1. W post ępowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy spe łniaj ą warunki udziału                            
w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dot yczące: 
…. 
 

2) posiadania wiedzy i do świadczenia – 
Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofe rt, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest 
krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usł ugi odbierania odpadów komunalnych                
z nieruchomo ści o ł ącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg wraz         
z dokumentami potwierdzaj ącymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana na leżycie. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  – 
 

Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że dysponuje lub 
będzie dysponowa ć co najmniej: 
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, które spełniaj ą wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, które spełniaj ą wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu Ministra Środowis ka z dnia         
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 
c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportow ą usytuowan ą w gminie Pysznica lub w odległo ści nie wi ększej 
niż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowan ą na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 
wyposa żaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zab ezpieczone przed emisj ą 
zanieczyszcze ń do gruntu, wyposa żaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych 
odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisj ą zanieczyszcze ń do gruntu 
oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmos ferycznych, wyposa żaną w legalizowan ą 
samochodow ą wagę najazdow ą, w przypadku gdy na terenie bazy nast ępuje magazynowanie 
odpadów, wyposa żoną w urz ądzenia lub systemy zapewniaj ące zagospodarowanie wód 
opadowych i ścieków przemysłowych, wyposa żoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników 
odpowiadaj ące liczbie zatrudnionyc h osób, na terenie której znajduje si ę punkt konserwacji             
i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekc ji pojazdów - zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółow ych wymaga ń w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 
 

 IV. Ogłoszenie o zamówieniu -  Sekcja III.2.3) podpunkt 1.2) i 1..3)  
 
    1/ Tekst, który należy zmienić w ogłoszeniu:  
 
 



 
 

    III.2.3) Kwalifikacje techniczne:   
      

     Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) 
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,         
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich       
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to            
w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o 
łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu 
odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować co najmniej: 
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.    
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia         
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości; 
c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie większej niż 
100 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 
wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 
z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną 
samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 
wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków 
przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do 
mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r.    
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 
     2/ W siwz powinno by ć: 
          
       III.2.3) Kwalifikacje techniczne:   
      
        Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  (jeżeli dotyczy)  
 

1. W post ępowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki udziału                           
w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dot yczące: 
 
2) posiadania wiedzy i do świadczenia – 
 

Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofe rt, a je żeli okres prowadzenia działalno ści 
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuj e usługi odbierania odpadów komunalnych       
z nieru chomo ści o ł ącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmn iej 1000 Mg wraz    
z dokumentami potwierdzaj ącymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana na leżycie.  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  - 
 

Zamawiaj ący uzna powy ższy warunek za spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że dysponuje lub 
będzie dysponowa ć co najmniej: 



 
 

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, które spełniaj ą wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu Ministra Środ owiska             
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odb ierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, któr e spełniaj ą wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu Ministra Środowiska          
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymaga ń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści; 
c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportow ą usytuowan ą w gminie Pysznica lub w odległo ści nie 
większej ni ż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowan ą na terenie, do którego posiada tytuł 
prawny, wyposa żaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zab ezpieczone przed 
emisj ą zanieczyszcze ń do gruntu, wyposa żaną w miejsce do magazynowania selektywnie 
zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabe zpieczone przed emisj ą 
zanieczyszcze ń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czyn ników atmosferycznych, 
wyposa żaną w legalizowan ą samochodow ą wagę najazdow ą, w przypadku gdy na terenie bazy 
nast ępuje magazynowanie odpadów, wyposa żoną w urz ądzenia lub systemy zapewniaj ące 
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposa żoną w pomieszczenia 
socjalne dla pracowników odpowiadaj ące liczbie zatrudnionych osób, na terenie której zn ajduje 
się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce d o mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie 
z Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółow ych wymaga ń 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści . 

 
Pytanie nr 4  
 

Czy przygotowując przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający skorzystał       
z uprawnienia nadanego przepisami art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach        
i zwrócił się do prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych              
o przedstawienie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania? Koszty zagospodarowania odpadów stanowią jeden z dominujących elementów ceny 
świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, a tym samym również ustalenia wartości 
szacunkowej zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o kalkulacje kosztów zagospodarowania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania w RIPOK dla Państwa Regionu. Zagwarantuje to 
równe szanse w dostępie do zamówienia wszystkim wykonawcom i zagwarantuje zachowanie zasad 
równego traktowania i uczciwej konkurencji czyniąc zadość zasadom udzielania zamówień 
wynikającym z art. 7 ust 1 oraz art. 29 ust.1 i 2 Pzp. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że:  
 

1. Wykaz prowadz ących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów  komunalnych dla  
Regionu Północnego Województwa Podkarpackiego okre ślony został w Uchwale nr 
XXXVII/702/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa P odkarpackiego z dnia 27 sierpnia                 
2012 r. w sprawie przyj ęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódz twa 
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpada mi dla Województwa Podkarpackiego 
zmienionej uchwał ą nr XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. (opubli kowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 11 wrze śnia 2013 r. poz. 3171). 
 

2.  Prowadz ący regionalne instalacje do przetwarzania odpadów k omunalnych to: 
     - zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych –  
       Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu, ul. Strefowa 8,  
       (Zarządzający: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Jasi ńskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg), 
     - zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów –      
        Kompostowania osadów i innych biokomponentów  KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 
        37-300 Leżajsk 
    - zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznym  
      przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska: 
      Składowisko „Stalowa Wola” 
      (Zarządzający: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komuna lna 1, 37-450 Stalowa Wola), 




