Cieszyn, 2 listopada 2021 r.
ZPIF.271.1.12.2021
Wyjaśnienia do SWZ
dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.12.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023
Działając w oparciu o art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 1129 z późn zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1: Jeżeli w przedmiotowym przetargu wykonawca spełniając wymóg, pkt. 7.2.7. SIWZ
,,wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o sposobie do dysponowania
tymi zasobami – wykaz pojazdów (potencjał techniczny) – załącznik nr 5 do SIWZ,'' mając do
dyspozycji samochody innego podmiotu, które na podstawie Umowy Wynajmu, użytkuje od
dłuższego okresu czasu, to czy w tymże załączniku w kolumnie nr. 8 ,, Informacja o podstawie
do dysponowania pojazdami (np. własność wykonawcy, leasing, najem lub inne)" można
wpisać Umowa Wynajmu.
Biorąc pod uwagę w/w Umowę Wynajmu to czy nie trzeba w tym przypadku już wypełniać zał.
6 (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby...) i formularza Jedz, podmiotu od
którego wynajmujemy pojazdy oraz czy nie ma potrzeby przedstawienia Umowy Wynajmu
tychże pojazdów.
Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego w powyższej sytuacji wykonawca dysponuje
pojazdami jako potencjałem własnym, a tym samym nie ma obowiązku wypełniania
załącznika nr 6 oraz przedstawiania formularza JEDZ właścicieli pojazdów. W celu
rozwiania wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem dysponowania potencjałem,
wykonawca może załączyć stosowną umowę, ale nie ma takiego obowiązku.
Pytanie 2: Czy spełniając warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ w punktach;
7.2.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbieranie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia (o ile w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca
będzie prowadził czynności objęte tym uprawnieniem), z którego wynika jakie odpady
wykonawca jest uprawniony do zbierania, przedstawiamy decyzję na zbieranie odpadów
wydaną przez starostę.
7.2.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia (np. kopia formularza rejestrowego oraz aktualizacyjnego, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru,
oraz zaświadczenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce
odpadami),
7.2.4. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbierania odpadów w postaci
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętych przedmiotem zamówienia (np.
kopia formularza rejestrowego oraz aktualizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego,
formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, oraz zaświadczenie
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o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami), przedstawiamy
tylko jednostronicowe zaświadczenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz
aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami, z nadanym numerem rejestrowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poza obowiązkiem posiadania wpisu do rejestru
stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami m. in. w zakresie uprawnień, o których mowa powyżej,
przedłożenie aktualnej decyzji właściwego organu na zbieranie odpadów jest
wystarczającym dokumentem potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbierania
odpadów objętych przedmiotem zamówienia, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. W takim wypadku wystarczającym dla potwierdzenia realizacji
wymogów, o których mowa powyżej jest przedłożenie przez Wykonawcę dodatkowo,
oprócz decyzji na zbieranie, kopii zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru
rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, z nadanym numerem rejestrowym.
Pytanie 3: W zał. nr 5 do SWZ w kolumnie pierwszej, opis pojazdów, w pozycjach: Pojazd
ciężarowy skrzyniowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 7 ton,
przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. osiatkowany) oraz Pojazd
ciężarowy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru pojemników typu „dzwon” i innych,
Zamawiający wymaga minimalną ilość pojazdów po jednej szt. Czy jeden pojazd może
spełniać ten warunek?
Odpowiedź: Wykonawca w celu wykazania zdolności technicznej i zawodowej w ramach
realizowanego zamówienia winien dysponować pojazdami wymienionymi w pkt 6.2.5 SWZ oraz
w załączniku nr 5 do SWZ w określonej liczbie. Wymagana minimalna pojazdów służących do
odbioru odpadów komunalnych została określona w oparciu o doświadczenie w realizacji
tożsamego zadania w poprzednich latach. Jednakże w przypadku pojazdów, których
konstrukcja umożliwia spełnianie kilku zadań - odbiór odpadów wielkogabarytowych i
pojemników typu „dzwon” - Zamawiający dopuszcza zadeklarowanie tego samego pojazdu do
obu zadań. Jednakże Wykonawca musi być pewny, że jest w stanie zrealizować jednym
pojazdem bez przeszkód przedmiot zamówienia w pełnym zakresie. Powyższe stanowisko
dotyczy wyłącznie sytuacji opisanej w niniejszym przypadku.

w.z.
Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Katarzyna Głuchowska
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