Urzqd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyriska 16, 66 -435 KRZESZYCE
tel. (095) 75731 61 +64 fax (095) 7573086 e-mail sekretariat@krzesZ)'ce.pi
www.krzeszvce.pl NIP 429-000-88-44

Krzeszyce 24.05.2019 r.
GO 271.1.2019

U czestnicy postE(powania
o udzielenie zamowienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego : "Odbior i transport odpadow komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2019r. do dnia 30.06.2021r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiaj,!cy dzialaj,!c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie
wplynyly od wykonawcy w dniu 22 maja 2019 roku, w stosunku do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w przedmiotowym postypowaniu przetargowym.

Pytania z 22 maja 2019r.
PYTANIE 1
Zgodnie z Rozdzialem III pkt 5 ppkt 7) in fine SIWZ: Wykonawca dostarczy pojemniki oraz
worki wlascicielom nieruchomosci, nie p6zniej jednak niz do dnia 30 czerwca 2019 r. w
przypadku gdy umowa zawarta zostanie po 25.06.2019 r. w ci,!gu 5 dni od dniajej podpisania.
Prosimy 0 doprecyzowanie, ze chodzi 0 dni robocze. W przeciwnym razie na rozstawienie
pojemnik6w wykonawca moze mie6 realny czas 3 dni, co nie jest wystarczaj,!ce.

ODPOWIEDZ
Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki wlascicielon1 nieruchomosci, gdy umowa zawarta
zostanie po 25.06.2019 r. w ci,!gu 5 roboczych dni od dniajej podpisania.

PYTANIE2
Zgodnie z Rozdzialem VII pkt 1 ppkt 5) SIWZ: W postypowaniu 0 udzielenie przedmiotowego
zamowienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki, dotyczqce: nie podlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Przepis art.
24 ust. 2 ustawy PZP zostal uchylony. Obligatoryjne podstawy wykluczenia okreslone zostaly
wart. 24 ust. 1 ustawy PZP. W ogloszeniu na pytanie czy Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zaznaczono "Tak" Zan1awiajqcy przewiduje
nastypujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
W dalszej czysci SIWZ zamawiajqcy zqdajednak dokun1entow potwierdzajqcych brak podstaw
wykluczenia okreslonych rowniez wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Prosimy zatem 0 wskazanie podstaw wykluczenia obwiqzujqcych w niemniejszym
postypowaniu. Jesli Zamawiajqcy mial na mysli wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5
pkt 1),2) i 4) ustawy PZP jak wynika z Ogloszenia, nalezy usunqc wymog przedstawienia
zaswiadczenia z ZUS i US (Rozdzial Vrrla pkt 1 ppkt 1 lit c) i e) SIWZ) - *wyjasnienie ponizej
Jesli Zamawiajqcy zdecyduje siy na zqdanie tych dokun1entow do podstaw wykluczenia nalezy
dodac art. 24 ust 5 pkt 8) ustawy PZP, co wymaga nie tylko zmiany SIWZ ale i zmiany
ogloszenia.
* Jak wskazuje KIO w uchwale z dnia 24 listopada 2017 r. KIO/KU 63117: W ocenie Izby skoro
dokumentami sluzqcymi, potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udzialu w postypowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp Sq zaswiadczenia
wlasciwego organu, tj. wlasciwego naczelnika urzydu skarbowego i wlasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego alba innego organu, to w przypadku braku zastosowania przez
Zamawiajqcego tej fakultatywnej przeslanki wykluczenia, dokumenty te nie powinny byc zqdane
przez Zamawiajqcego. Nie Sq, bowiem niezbydne do przeprowadzenia postypowania.

ODPOWIEDZ
Zan1awiajqcy mial na mysli wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy
PZP jak wynika z Ogloszenia, ze SIWZ usuniyty zostanie wymog przedstawienia zaswiadczenia
z ZUS i US (Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt 1 lit c) i d) .
Zapis w Rozdziale VIlla pkt 1. ppkt 10trzymuje brzmienie " 1. Dokumenty i oswiadczenia na
potwierdzenie spelniania warunkow udzialu
w postypowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postypowania:
1) w zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postypowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca
sklada:
a)Dokumenty potwierdzajqce posiadanie wpisu do rejestru dzialalnosci regulowanej, 0 ktorej
mowa wart. 9b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z poin.zm ze
zmianami) 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, prowadzonego przez wlasciwy organ,

w zakresie objytym przedmiotem zam6wienia oraz wart. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz.U.2019.0.701 z p6zn.zm) 0 odpadach, obejmujqcy co najmniej rodzaje i kody
odpad6w komunalnych (do zlozenia na wezwanie Zamawiajqcego).
b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu skladania ofert;
W przypadku skladania oferty wsp6lnej ww. dokument sklada kazdy z Wykonawc6w
skladajqcych oferty wsp6lnq.
c) oswiadczenie Wykonawcy

0

braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy, tj. dot. podn1iot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej (zgodnie z zal.
Nr 6 do SIWZ); W przypadku przynaleznosci do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. - 0 ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze
zm.), Wykonawca winien zlozy6 listy podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej
alba informacjy

0

tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej. Zamawiajqcy bydzie zwracal

siy do Wykonawcy

0

udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych powiqzall,

o kt6rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych istniejqcych
miydzy przedsiybiorstwami, w celu ustalenia, czy zachodzq przeslanki wykluczenia
Wykonawcy. Oceniajqc wyjasnienia, Zamawiajqcy bydzie bral pod uwagy obiektywne czynniki,
w szczeg61nosci wplyw powiqzan istniejqcych miydzy przedsiybiorcan1i, na ich zachowania
w postypowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji;
W przypadku skladania oferty wsp6lnej ww. oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawc6w
skladajqcych oferty wsp6lnq.

PYTANIE3
Zgodnie z Rozdzialem VII pkt 2 lit A a) SIWZ: W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia:
a)wykonawca wykaze, ze wykonall wykonuje nalezycie, co najrnniej jednq uslugy (na rzecz
gminy) lub uslugi (na rzecz wlascicieli nieruchomosci) polegajqce na odbieraniu w spos6b ciqgly
przez okres co najmniej 12 miesiycy kalendarzowych odpad6w komunalnych 0 lqcznej masie
min. 800 Mg z obszaru obejmujqcego min. 3,5 tys. os6b;
Prosimy

0

wyjasnienie:

- czy 800 Mg oraz 3,5 tys os6b mozna sumowa6 z wielu um6w; czy np. jesli wykonawca
swiadczy uslugi dla indywidulanych wlascicieli nieruchomosci niezamieszkalych w calej Polsce
i lqcznie jest w stanie wykaza6, ze dotyczq one 800 Mg i 3,5 tys. os6b to Zamawiajqcy uzna
warunek za spelniony?
- co nalezy rozumie6 pod pojyciem "w spos6b ciqgly przez okres co najmniej 12 miesiycy
kalendarzowych"? Czy chodzi 0 12 nastypujqcych po sobie miesiycy kalendarzowych, czy
wybranych w okresie ostatnich trzech lat?
- Jak nalezy obliczy6 "obszar obejmujqcy min. 3,5 tys. os6b"?

Czy intencjq Zamawiajqcego bylo aby:

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy,
wykonal (a w przypadku uslug okresowych lub ciqglych nadal wykonuje) przynajmniej jednq
uslugy realizowanq na obszarze obejmujqcym min 3,5 tys. nlieszkanc6w obejmujqcq swaim
zakresie odbieranie odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych lub
niezamieszkalych ( przez okres co najmniej 12 nastypujqcych po sobie miesiycy kalendarzowych
o lqcznej masie odebranych odpad6w min. 800 Mg ?

W dalszej czysci Zamawiajqcy wskazal, ze W przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegajqcych siy 0 zam6wienie ww. wykaz i dowody Wykonawcy mogq zlozyc
wsp6lnie. Poniewaz "wsp6lne spelnianie" tego warunku przez konsorcjum oznacza, ze w
postepowaniu moze wziqc udzial wykonawca niedoswiadczony, kt6ry zsumuje potencjal 5
podmiot6w co nie jest jednoznaczne z potencjalem jednego, kt6ry spelnia warunek, a nowe
przepisy ustawy PZP(art. 23 ust. 5) pozwalajq na wymaganie aby warunek doswiadczenia
spelnial jeden z konsorcjant6w w calosci, prosimy 0 rozwazenie wprowadzenia takiego wymogu,
w celu ochrony interes6w Zamawiajqcego przed niedoswiadczonymi wykonawcami.

ODPOWIEDZ
Intencjq Zamawiajqcego bylo, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jesli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy, wykonal (a w przypadku uslug okresowych lub ciqglych
nadal wykonuje) przynajmniej jednq uslugy realizowanq na obszarze obejmujqcym min 3,5 tys.
mieszkanc6w obejmuj qCq swoim zakresie odbieranie odpad6w komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci zamieszkalych lub niezamieszkalych (przez okres co najmniej 12 nastypujqcych
po sobie miesiycy kalendarzowych 0 lqcznej masie odebranych odpad6w min. 800 Mg.

PYTANIE 4
Zgodnie z Rozdzialem VII pkt 2 lit B SIWZ Zamawiajqcy wskazal, ze "Wykonawca dysponuje
osobami posiadajqcymi doswiadczenie zawodowe niezbydne do realizacji przedmiotu
zam6wienia, w tym:" okreslajqc dalej wymogi w zakresie zdolnosci technicznych.
Prosimy 0 wyjasnienie czy intencjq Zamawiajqcego bylo wymaganie: "Wykonawca dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym, w tym:".

ODPOWIEDZ
Intencjq Zamawiajqcego bylo wymaganie, aby w Rozdziale VII pkt 2 lit B brzmialo "Wykonawca
dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym, w tym:".

PYTANIE 5

Zgodnie z Rozdzialem VII pkt 2 lit B b) SIWZ Zamawiajq.cy wskazal, ze: Na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajq.cy wymaga zatrudnienia przez wykonawcy (podwykonawcy) na
podstawie umowy 0 pracy wszystkich osob wykonujq.cych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktorych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony wart. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z pain. zm.).

• Zamawiajq.cy wymaga, celem udokumentowania przez wykonawcy (podwykonawcy)
zatrudnienia osob, 0 ktorych mowa w ust. 5. powyzej:
a) zlozenia przez Wykonawcy oswiadczenia wedlug wzoru stanowiq.cego Zalq.cznik nr 5 do
niniejszej SIWZ;
b) przedlozenia Zamawiajq.cemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osob
zatrudnionych przy realizacji zamowienia ze wskazaniem czynnosci jakie osoby te bydq.
wykonywae oraz wraz z oswiadczeniem, ze sq. one zatrudnione przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy 0 pracy.
• Zamawiajq.cy zastrzega sobie prawo kontroli spelniania przez wykonawcy wymagania
opisanego w ust. 5. powyzej, poprzez mozliwose sprawdzania przez przedstawicieli
Zamawiajq.cego w kazdyn1 czasie czy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wykonywane
sq. przez osoby wskazane przez wykonawcy w wykazie, 0 ktorym mowa powyzej, a takze
poprzez mozliwose zq.dania od wykonawcy okazania umowy 0 pracy kazdej z osob ujytych w
tym wykazie.
• W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajq.cego niespelniania przez wykonawcy
(podwykonawcy) wymagania opisanego pkt. b. powyzej, Zamawiajq.cy bydzie uprawniony do
odstq.pienia od umowy oraz zq.dania od wykonawcy zaplaty kary umownej.
Dalej w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 3 Zamawiajq.cy wymaga: oswiadczenia dotyczq.cego
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy, potwierdzajq.cego spelnianie wymagania okreslonego
w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Wzor oswiadczenia stanowi Zalq.cznik nr 5 do niniejszej
SIWZ. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajq.cych siy 0 zamowienie oswiadczenie
takie moze bye zlozone wspolnie
Jak wynika z opinii Urzydu Zamowien Publicznych wymog zatrudnienia na podstawie un10WY 0
pracy nie moze bye warunkiem udzialu w postypowaniu: W tym miej scu nalezy przypomniee, ze
zq.dane dokumenty (oswiadczenia) nie majq. charakteru dokumentow potwierdzajq.cych
spelnianie warunkow udzialu w postypowaniu. Sq. to dokumenty sluzq.ce kontroli realizacji przez
wykonawcy/podwykonawcy zamowienia publicznego zgodnie z tresciq. oferty oraz w zgodzie z
przepisami ustawy Pzp. Powinny bye zatem wymagane przez zamawiajq.cego, co do zasady,
dopiero na etapie realizacyjnym, choe wymogi w tym zakresie zamawiajq.cy powinien okreslie
zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp - w tresci siwz. https:llwww.uzp.gov.pllbaza
wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
Potwierdza to KIO w wyroku z dnia 29-01-2018; KIO 74/18: Warunek dysponowaniajako
zasobem wlasnym okreslonymi osobami a zawarciem z tymi osobami umow 0 pracy. Brak jest
podstaw do utozsamiania okolicznosci dysponowania jako zasobem wlasnyn1 okreslonymi
osobami z zawarciem z nimi umow 0 pracy juz na etapie zlozenia oferty. Zamawiajq.cy nie moze
mylie okolicznosci wykazania spelnienia warunkow udzialu w postypowaniu, ktore stanowiq.
klasyczne oswiadczenia wiedzy wykonawcy, z jego oswiadczeniem woli 0 znaczeniu

przedmiotowym, ze na etapie realizacji przedmiotu zam6wienia wskazane przez niego osoby
byd'l- wykonywaly okreslone czynnosci na podstawie stosunku pracy.
Co wiycej Zamawiaj'l-cy jest zobowi'l-zany wskazae zakres czynnosci jakie maj'l- bye
wykonywane na podstawie umowy 0 pracy (patrz UZP w ww. opinii).
W zwi'l-zku z tym prosimy 0 potwierdzenie, ze intencj'l- Zamawiaj'l-cego bylo aby, wym6g ten
zostal spelniony w momencie przyst'l-pienia do wykonywania zam6wienia? Jesli tak czy
Zamawiaj'l-cy dopuszcza zmiany SIWZ poprzez skreslenie w Rozdziale VII punktu 2 lit B b)
SIWZ i wpisanie do rozdzialu III np. nastypuj'l-cych zapis6w:
Zan1awiaj'l-cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy
o pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam6wien publicznych, os6b skierowanych do
realizacji zam6wienia w zakresie wymienionych czynnosci: zaladunku pojemnik6w, work6w do
pojazd6w specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpad6w, kierowania pojazdami
specjalistycznymi sluz'l-cymi do wykonywania zam6wienia. Zamawiaj'l-cy okresla nastypuj'l-ce
wymagania w tym zakresie:
1) w trakcie realizacji zan16wienia Zamawiaj'l-cy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonuj'l-cych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiaj'l-cy uprawniony jest w szczeg61nosci do:
a) z'l-dania oswiadczen i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w
i dokonywania ich oceny,
b) z'l-dania wyjasnien w przypadku w'l-tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zam6wienia;
2) w trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiaj'l-cego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiaj'l-cemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy przez Wykonawcy
lub Podwykonawcy os6b wykonuj'l-cych wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia czynnosci:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracy
os6b wykonuj'l-cych czynnosci, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiaj'l-cego. Oswiadczenie to
powinno zawierac w szczeg61nosci: dokladne okreslenie podmiotu skladaj'l-cego oswiadczenie,
daty zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objyte wezwaniem czynnosci wykonuj'l- osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy
o pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poswiadczon'l- za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
kopiy umowy/um6w 0 pracy os6b wykonuj'l-cych w trakcie realizacji zam6wienia czynnosci,
kt6rych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
reguluj'l-cym zakres obowi'l-zk6w, jezeli zostal sporz'l-dzony). Kopia umowy/um6w powinna
zostac zanonimizowana w spos6b zapewniaj'l-cy ochrony danych osobowych pracownik6w,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(~. w szczeg61nosci: bez imion, nazwisk, adres6w, nr PESEL pracownik6w). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajqce oplacanie przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie um6w 0 pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczonq za zgodnos6 z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
kopiy dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,
zanonimizowanq w spos6b zapewniajqcy ochrony danych osobowych pracownik6w, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracy os6b wykonujqcych wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia
czynnosci Zamawiajqcy przewiduje sankcjy w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
udzielenia zam6wienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajqcego terminie zqdanych przez Zamawiajqcego dowod6w w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
pracy traktowane bydzie jako niespelnienie przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu
zatrudnienia, 0 kt6rym mowa w SIWZ;
w przypadku uzasadnionych wqtpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy
lub Podwykonawcy, Zamawiajqcy moze zwr6ci6 siy 0 przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowq Inspekcj y Pracy.
ODPOWIEDZ
Intencjq Zamawiajqcego bylo aby, wym6g ten zostal spelniony w momencie przystqpienia do
wykonywania zam6wienia
Zamawiajqcy zmienia SIWZ poprzez skreslenie w Rozdziale VII punktu 2 lit B b) SIWZ i
wpisanie do rozdzialu III w pkt 6. ppkt. 23 0 brzmieniu:
" Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie
umowy 0 pracy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zam6wien publicznych, os6b
skierowanych do realizacji zam6wienia w zakresie wymienionych czynnosci: zaladunku
pojemnik6w, work6w do pojazd6w specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpad6w,
kierowania pojazdami specjalistycznymi sluzqcymi do wykonywania zam6wienia. Zamawiajqcy
okresla nastypujqce wymagania w tym zakresie:
1) w trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonujqcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
a) zqdania oswiadczen i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w
i dokonywania ich oceny,
b) zqdania wyjasnien w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zam6wienia;
2) w trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy przez Wykonawcy
lub Podwykonawcy os6b wykonujqcych wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy tub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracy
osob wykonujqcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to
powinno zawierae w szczeg61nosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie,
daty zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objyte wezwaniem czynnosci wykonujq osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso b, rodzaju umowy
o pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poswiadczonq za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
kopiy umowy/umow 0 pracy osob wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujqcym zalues obowiqzkow, jezeli zostal sporzqdzony). Kopia umowy/umow powinna
zostae zanonimizowana w sposob zapewniajqcy ochrony danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci: bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do
zidentyfikowania,
c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajqce oplacanie przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow 0 pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczonq za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
kopiy dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeii,
zanonimizowanq w sposob zapewniajqcy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracy osob wykonujqcych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia
czynnosci Zamawiajqcy przewiduje sankcjy w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajqcego terminie zqdanych przez Zamawiajqcego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
pracy traktowane bydzie jako niespelnienie przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu
zatrudnienia, 0 ktorym mowa w SIWZ"
Rozdzial VII punkt 2 lit B otrzymuje brzmienie: " B W zalaesie dysponowania odpowiednim
potencjalem technicznym i osoban1i zdolnyn1i do wykonania zamowienia:
Wykonawca dysponuje osobami posiadajqcymi doswiadcz.enie zawodowe niezbydne do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym:
a) wykaz narzydzi, wyposazenia zakladu i urzqdzen technicznych dostypnych Wykonawcy usiug w celu
wykonania zamowienia wraz z informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z
zal. Nr 8 do SIWZ); Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje bazq magazynowo-transportowq oraz
pojazdami i urzqdzeniami spelniajqcymi wymagania rozporzqdzenia w sprawie szczeg610wych
wymagan w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
umozliwiajqcymi realizacjy przedmiotu zam6wienia, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg610wych wymagan w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci (Dz. U. z dnia 25 stycznia 20 13r. poz. 122) tj.:
• co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcjq kompaktujqcq,
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad6w komunalnych z pojemnikow 601, 801,
1201, 2401 i 11001, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem siy na
zewnqtrz odpad6w podczas
• ich zaladunku i transportu;

•

co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpad6w komunalnych z work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w,
zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem si y na zewn<!trz odpad6w
podczas
ich
zaiadunku
i
transportu,
wyposazonymi
w aparat fotograficzny, umozliwiaj<!cymi monitorowanie i kontroly segregacji odpad6w na
terenie poszczeg61nych nieruchomosci;
• co najmniej jednym samochodem ciyzarowym przystosowanym do odbioru odpad6w
wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem siy na
zewn<!trz odpad6w podczas ich zaiadunku i transportu;
• odpowiedni<! do przedmiotu zam6wienia, baz<! magazynowo- transportow<! usytuowan<! w
odlegiosci nie wiykszej niz 60 km od granicy gminy; Baza powinna bye usytuowana na
terenie, do kt6rego Wykonawca posiada tytui prawny;
UWAGA: Pojazdy bior<!ce udziai w pracach objytych przedmiotem zam6wienia musz<! bye
wyposaZone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazuj<!cego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umozliwiaj<!cy trwale zapisywanie, przechowywanie
i
0
poiozeniu
i
miejscach
postoju.
Brak
odczytywanie
danych
w ww. wykazie choeby jednej pozycji wyposazenia wymaganego przez Zamawiaj<!cego
spowoduje wykluczenie Wykonawcy; W przypadku skiadania oferty przez Wykonawc6w
wsp61nie ubiegaj<!cych si y 0 zam6wienie ww. wykaz Wykonawcy mog<! ziozye wsp61nie (w
zakresie bazy magazynowo-transportowej, wystarczy jeden z Wykonawc6w)."

PYTANIE 6
Zgodnie z Rozdzialem VII pkt 2 lit C a) i b) SIWZ Zamawiaj,!cy wskazal, ze dla spelnienia
warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga:
a) informacjy banku lub sp61dzielczej kasy oszczydnosciowo-kredytowej potwierdzaj,!c,!
wysokosc posiadanych srodk6w finansowych lub zdolnosc kredytow,! Wykonawcy, wystawion,!
nie wczesniej niz 3 miesi,!ce przed uplywem terminu skladania ofert;
Wykonawca musi wykazac, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytow'! w wysokosci
nie nizszej niz 500.000,00 zl;
b) oplacon,! polisy, a w przypadkujej braku, im1Y dokument potwierdzaj,!cy, ze Wykonawcajest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi,!zanej z
przedmiotem zam6wienia; Wykonawca musi wykazac, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi,!zanej z przedmiotem
zam6wienia na kwoty nie nizsz,! niz 500.000,00 zl; W przypadku skladania oferty przez
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj,!cych siy 0 zam6wienie ww. informacjy Wykonawcy mog,!
zlozyc wsp6lnie (w przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawc6w lub Wykonawcy
wsp6Inie).
Te same wymogi zawarto w Rozdziale VIlla SIWZ.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 Rozporz'!dzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moze z,!dac zamawiaj,!cy od wykonawcy w postypowaniu 0 udzielenie
zam6wienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) zamawiaj,!cy moze z,!dac:
3) informacji banku lub sp61dzielczej kasy oszczydnosciowo-kredytowej potwierdzaj,!cej
wysokosc posiadanych srodk6w finansowych lub zdolnosc kredytow,! wykonawcy, w okresie nie
wczesniej szym niz 1 miesi,!c przed uplywem terminu skladania ofert alba wniosk6w 0
dopuszczenie do udzialu w postypowaniu;
4) dokument6w potwierdzaj,!cych, ze wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi,!zanej z przedmiotem zam6wienia na sumy
gwarancyjn,! okreslon,! przez zamawiaj,!cego.

Zamawiajqcy nie moze zqdac op1aconej polisy, ale odpowiedniego dokumentu potwierdzajqcego
fakt ubezpieczenia. Prosin1Y 0 modyfikacjy SIWZ w tym zakresie?

ODPOWIEDZ
Rozdzia1 VII pkt 2 lit C b) otrzymuje brzmienie: " dokument6w potwierdzajqcych, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia1alnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia; Wykonawca musi wykazac, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1alnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na kwoty nie nizszq niz 500.000,00 zl; W przypadku sk1adania oferty
przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siy 0 zam6wienie ww. informacjy Wykonawcy
mogq zlozyc wsp6lnie (w przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawc6w lub Wykonawcy
wsp6lnie)" .
Rozdzia1 VIlla pkt 1 ppkt. 4 b) otrzymuje brzmienie: " dokument6w potwierdzajqcych, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia1alnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia; Wykonawca musi wykazac, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia1alnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na kwoty nie nizszq niz 500.000,00 zl; W przypadku sk1adania oferty
przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siy 0 zam6wienie ww. informacjy Wykonawcy
mogq zlozyc wsp6lnie (w przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawc6w lub Wykonawcy
wsp6lnie)".

PYTANIE 7
Zgodnie z Rozdzia1em VII pkt 11 SIWZ Zamawiajqcy wskaza1 nieobowiqzujqcq tresc art. 26 ust
3 ustawy PZP. Prosimy 0 potwierdzenie, ze chodzi 0 okolicznosci okreslone w obecnie
obowiqzujqcym art. 26 ust 3 i 3a ustawy PZP:
3. lezeli wykonawca nie zlozy1 oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, oswiadczen lub
dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1, lub innych
dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia postypowania, oswiadczenia lub dokumenty Sq
niekompletne, zawierajq b1ydy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwosci,
zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupe1nienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu alba konieczne by10by
uniewaznienie postypowania.
3a. lezeli wykonawca nie zlozy1 wymaganych pelnomocnictw alba zlozy1 wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu alba konieczne by10by
uniewaznienie postypowania.

ODPOWIEDZ
Rozdzia1 VII pkt 11, otrzymuje brzmienie: "Zamawiajqcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zam6wien publicznych wezwie:
1) Wykonawc6w, kt6rzy nie zlozyli oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, oswiadczen
lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1, lub innych
dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia postypowania, oswiadczenia lub dokumenty Sq
niekompletne, zawierajq b1ydy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwosci, do ich
zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupe1nienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu alba konieczne by10by uniewaznienie postypowania.

2) Wykonawcow, ktorzy nie zlozyli wymaganych pelnomocnictw alba zloZyli wadliwe
pelnomocnictwa, do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu alba konieczne byloby uniewaznienie
postypowania" .
PYTANIE 8

Zgodnie z Rozdzialem VIlla pkt 1 ppkt 1 lit b) SIWZ, Zamawiajqcy zqda: aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy
przed uplywem terminu skladania ofert.
Art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP zostal uchylony.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4) Rozporzqdzenia w sprawie rodzaj ow dokumentow: odpisu z
wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, mozna zqdac w celu w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
Prosimy 0 doprecyzowanie, ze chodzi 0 potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
mowa wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

0

ktorej

ODPWIEDZ

Zamawiajqcemu chodzi 0 potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

0

ktorej mowa wart. 24

PYTANIE 9

Zgodnie z Rozdzialem VIlla pkt 1 ppkt 1 lit e) SIWZ, zamawiajqcy zqda:
e) oswiadczenia Wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, tj. dot. podmiotow nalezqcych do tej san1ej grupy kapitalowej (zgodnie z zal. Nr 6 do
SIWZ); W przypadku przynaleznosci do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. - 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.),
Wykonawca winien zloZyc listy podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej alba
informacjy 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej. Zamawiajqcy bydzie zwracal siy do
Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych powiqzan, 0 ktorych
mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych istniejqcych miydzy
przedsiybiorstwami, w celu ustalenia, czy zachodzq przeslanki wykluczenia Wykonawcy.
Oceniajqc wyjasnienia, Zamawiajqcy bydzie bral pod uwagy obiektywne czynniki, w
szczegolnosci wplyw powiqzan istniejqcych miydzy przedsiybiorcami, na ich zachowania w
postypowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji;
Przepis art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP zostal uchylony, w jego miejsce wprowadzono odmiennq
regulacjy (art. 24 ust 1 pkt 23, w zw. z art. 24 ust 11 ustawy PZP). Prosimy zatem 0
potwierdzenie, ze zqdanie mialo obejmowac:
Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowien publicznych) w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86
ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (zalqcznik nr 7 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z
dnia 16lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650,

1637 i 1669). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi6 dowody, ze
powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakI6cenia konkurencji w postypowaniu 0
udzielenie zan16wienia.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy potwierdza, iz zqdanie mialo obejmowa6 art. 24 ust 1 pkt 23, w zw. z art. 24 ust 11
ustawy PZP:. Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt 1 lit e), otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zam6wien publicznych)
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji z otwarcia ofert (art.
86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (zaIqcznik nr 7 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie kOllkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650,
1637 i 1669). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi6 dowody, ze
powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakI6cenia konkurencji w postypowaniu 0
udzielenie zam6wienia"

PYTANIE 10
W Rozdziale VIlla pkt 1 ppkt 6 (strona 19 SIWZ) Zamawiajqcy powoluje siy na art. 26 ust 2b
ustawy PZP, kt6ry zostal uchylony. Obecnie obowiqzuje art. 22a ustawy PZP.
Prosimy 0 wskazanie, ze intencjq Zamawiajqcego bylo przytoczenie tresci art. 22a ustawy PZP i
prosimy 0 zmiany SIWZ w tym zakresie:
1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego cZysci, polega6
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6
zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, bydzie dysponowal niezbydnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbydnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
3. Zamawiajqcy ocenia, czy udostypniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez
wykonawcy spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu oraz bada, czy nie zachodzq wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnosciach innych podmiot6w, jesli podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci Sq wymagane.
5. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siy do udostypnienia zasob6w, za szkody
poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostypnienia tych zasob6w, chyba ze za
nieudostypnienie zasob6w nie ponosi winy.
6. lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcy warunk6w
udzialu w postypowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawiajqcy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajqcego:
1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podlniotami lub

2) zobowi,!zal siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zam6wienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansow'! lub ekonomiczn,!, 0 kt6rych mowa w
ust. 1.

ODPOWIEDZ

lntencj,! Zamawiaj,!cego bylo przytoczenie tresci art. 22a ustawy PZP.
Rozdzial VIlla pkt 1 ppkt 6, otrzymuje brzmienie: ,,1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia
spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zan16wienia, lub jego cZysci, polega6 na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od
charakteru prawnego l'!cz'!cych go z nim stosunk6w prawnych.
2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodni6
zamawiaj,!cemu, ze realizuj,!c zam6wienie, bydzie dysponowal niezbydnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiaj,!c zobowi'tZanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbydnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
3. Zamawiaj,!cy ocenia, czy udostypniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj,! na wykazanie przez
wykonawcy spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu oraz bada, czy nie zachodz,! wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunk6w dotycz,!cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mog,! polega6 na zdolnosciach innych podmiot6w, jesli podmioty te
zrealizuj,! roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s,! wymagane.
5. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowi,!zal siy do udostypnienia zasob6w, za szkody
poniesion,! przez zamawiaj,!cego powstal,! wskutek nieudostypnienia tych zasob6w, chyba ze za
nieudostypnienie zasob6w nie ponosi winy.
6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj,! spelnienia przez wykonawcy warunk6w
udzialu w postypowaniu lub zachodz,! wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawiaj,!cy z,!da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiaj,!cego:
1) zast,!pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowi,!zal siy do osobistego wykonania odpowiedniej cZysci zam6wienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansow'! lub ekonomiczn,!, 0 kt6rych mowa w
ust. 1."

PYTANIE 11

W Rozdziale VIlla pkt 2 Zamawiaj,!cy wskazal wymagania w zakresie dokument6w od
podmiot6w zagranicznych, oparte na nieaktualnych podstawach pranych. Prosimy 0 zmiany tego
punktu i dostosowanie go do obowi,!zuj,!cych przepis6w. W przeciwnym razie Zamawiaj,!cy
naraza siy na zarzut nier6wnego traktowania wykonawc6w.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy w wyniku omylki zastosowal nieaktualne podstawy prawne. Rozdzial VIlla pkt 2
c) Otrzymuje brzmienie:
c) nie orzeczono wo bec niego zakazu ubiegania siy 0 zam6wienie, wystawione odpowiednio
nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem tenninu skladania ofert dla pkt 1 litera a i c,
oraz nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem tenninu skladania ofert dla pkt 1 litera b.
Natomiast w przypadku dokument6w, 0 kt6rych mowa w ww. czysci SIWZ - ust. 1 pkt 1 litera e
jezeli w kraju, w kt6ryrn rniejsce zarnieszkania rna osoba, kt6rej dokurnent rnial dotyczyc, nie wydaje
siy takich dokurnent6w, zastypuje siy go dokurnentern zawierajqcyrn oswiadczenie tej osoby
zlozonyrn przed notariuszern lub przed organern sqdowyrn, adrninistracyjnyrn alba organern
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwyrn ze wzglydu na miejsce zamieszkania tej
osoby"

PYTANIE 12
W Rozdziale XI pkt 11 SIWZ, Zamawiajqcy podal nieobowiqzujqcqjuz podstawy zatrzymania
wadium. Prosimy 0 potwierdzenie, ze podstawa zatrzymania wadium, zgodnie z obecnie
obowiqzujqcym art. 46 ust. 4a ustawy PZP brzmi:
Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 kt6rym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie zlozyl
oswiadczen lub dokument6w potwierdzaj qcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1,
oswiadczenia, 0 kt6rym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omylki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawcy jako najkorzystniejszej.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy potwierdza, iz podstawa zatrzymania wadium jest zgodna z obowiqzujqcym art. 46
ust. 4a ustawy PZP
Rozdzial XI pkt 11, otrzymuje brzmienie: " Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 kt6ryn1 mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezqcych po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci,
o kt6rych n10wa wart. 25 ust. 1, oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, pelnomocnictw
lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcy jako
najkorzystniej szej"

PYTANIE 13
W Rozdziale XIV pkt 11 SIWZ wskazano, ze: lnfonnacje, 0 kt6rych mowa w ust. 6 i 9, dorycza
siy Wykonawcom, kt6rzy nie byli obecniprzy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Prosimy 0 potwierdzenie, ze zgodnie z obecnie obowiqzujqcym brzmieniem art. 86 ust. 5 ustawy
PZP: Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamiesci na stronie intemetowej infonnacje
dotyczqce:
1) kwoty, j akq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia;

2) finn oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, tenninu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w
ofertach.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy potwierdza, ze zgodnie z obecnie obowiqzujqcym brzmieniem art. 86 Ust. 5 ustawy
PZP: Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamiesci na stronie intemetowej infonnacje
dotyczqce:
1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

2) finn oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w tenninie;
3) ceny, tenninu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w
ofertach.

PYTANIE 14
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia Wykonawca zobowiqzany bydzie do odbierania po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym w ramach mobilnej zbiorki nie rzadziej niz 6 razy
do roku (raz na 2 m-ce):
a) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych (20 03 07),
b) zuzytych opon (16 01 03),
c) odpadow zielonych (20 02 01).
Zgodnie z Rozdzialem XVII jednym z kryteriow oceny ofert jest czystotliwosc odbioru odpadow
mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych w tym zuzytego sprzytu elektrycznego i op~n, w
okresie trwania umowy (czo) - (30%) okreslonejako tzw. kryterium wazone, czyli porownujqce
zaoferowanq przez wykonawcy czystotliwosc.
lednak Zan1awiajqcy nie wskazal zadnych ograniczen w tym zakresie, co oznacza, ze
Wykonawca moze zaoferowac zbiorky i 100 razy w roku i uzyskac duzq rozniy punktow. W toku
wykonywania zamowienia liczba zbiorek nie bydzie zrealizowane, co spowoduje zaklocenia
konkurencji. Prosimy 0 okreslenie maksymalnej liczby zbiorek jakq n10ze zaoferowac
Wykonawca majqc na uwadze realne zapotrzebowanie Zamawiajqcego.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy okresla maksymalnq liczby
wykonawca w ilosci 48 w trakcie trwania umowy.

zbiorek

jakq

moze

zaoferowac

PYTANIE 15
Zgodnie z Rozdzialem XVII j ednym z kryteriow oceny ofert jest Deklaracj a przeprowadzenia
edukacji ekologicznej wsrod mieszkancow gminy Krzeszyce okreslone jako tzw. kryterium
wazone, czyli porownujqce zaoferowanq przez wykonawcy liczby zaproponowanych roznych
akcji edukacyjnych.

to:

Prosimy 0 wyj asnienie CO nalezy rozumiec pod pojyciem "R6znych akcj i edukacyj nych". Brak
definicji moze spowodowac r6zne rozun1ienie tego pojycia i r6zne zalozenia przy deklaracji. Dla
jednego wykonawcy akcja moze sprowadzac siy do zamieszczenia okresionej informacji na
wlasnej stronie intemetowej lub powieszenie jednego plakatu.

ODPOWIEDZ
Pod pojyciem "R6znych akcji edukacyjnych" Zamawiajqcy mial na mysli np.:
przygotowanie kolorowych broszur, przygotowywanie w ramach dzialan edukacyjnych artyku16w
i komunikat6w, wystawienie stanowiska promujqcego prawidlowq segregacjy lub pomoc w jego
organizacji w trakcie imprez organizowanych przez Gminy

PYTANIE 16
Zgodnie z Rozdzialem XX pkt 2 lit d) i e) SIWZ: Poza przypadkami okreslonymi w umowie,
zmiany umowy bydq mogly nastqpic w nastypujqcych okolicznosciach:
d) zaistnienia okolicznosci lezqcych po stronie Zamawiaj qcego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacjq finansowq, zdolnosciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, kt6re nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 
zmianie moze ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikajqce z harmonogran1u
albo*
e)' gdy zaistnieje ilu1a, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosc
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kt6rq zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujqca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacjq
istotnych warunk6w zam6wienia - zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany Umowy, w
szczeg6lnosci terminu realizacji zam6wienia.
f) w przypadku zmiany prawa miejscowego.

* fakultatywnie pkt. d) lub e)'
Prosimy 0 wyjasnienie co oznacza "albo" oraz informacja, ze "fakultatywnie d) lub e)" w swietle
obowiqzk6w Zamawiajqcego precyzyjnego okreslenie mozliwosci zmian umowy.

ODPOWIEDZ
Dotyczy zaistnialych sytuacji nie zaleznych od Zamawiajqcego lub Wykonawcy w momencie
podpisywania umowy, kt6rych nie mozna na ten moment przewidziec.

PYTANIE 17
W Rozdziale XXI wskazano czysciowo nieaktualne (z uwagi na zmiany przepis6w ustawy PZP)
pouczenie 0 srodkach ochrony prawnej. Prosimy 0 potwierdzenie, ze to omylka, i zmiany
pouczenla.

ODPOWIEDZ
Zamawiaj qCY w wyniku omylki wskazal nieaktualne czysciowo pouczenie osrodkach ochrony
prawneJ.

Rozdzial XXI otrzymuje brzmienie: Wykonawcom, kt6rych interes prawny w uzyskaniu
zam6wienia doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj qcego przepis6w ustawy
przyslugujq srodki ochrony prawnej, 0 kt6rych mowa w Dziale VI ustawy Prawo zam6wien
publicznych.
Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajqcego
podjytej w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do kt6rej
zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp. Odwolanie przysluguje wylqcznie
wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej ryki lub zapytania oceny;
2) okreslenia warunk6w udzialu w postypowaniu;
3) wykluczenia odwolujqcego z postypowania 0 udzielenie zam6wienia;
4) odrzucenia oferty odwolujqcego;
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjytej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
Pozostale infonnacje na ten temat znajduj'} sit( w rozdziale 2 (art. 180 - 198) ustawy Prawo zamowien
publicznych."

PYTANIE 18
Zgodnie z § 8 ust. 1 Wzoru umowy: Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczahowe zgodnie ze zlozonq ofertq przetargowq, tj.
za 1 miesiqc kalendarzowy swiadczenia uslug za ceny: ................................. zl brutto,
zawieraj qCq ............ % podatku od towar6w i uslug VAT,
x 12 miesiycy (czas trwania uslugi) tj. w lqcznej kwocie: .......................................... zl brutto
(slownie: .............................................................................................................. ) zlotych,
zawierajqcej ............ % podatku od towar6w i us lug VAT,.
W zwiqzku z tyn1, ze czas trwania urnowy to 24 miesiqce prosimy
wzoru umowy.

0

zmiany ww. postanowienia

ODPOWIEDZ
We wzorze umowy nastqpila omylka pisarska, prawidlowe brzmienie § 8 ust. 1 Wzoru umowy
to: " za 1 miesiqc kalendarzowy swiadczenia uslug za ceny: ................................. zl brutto,
zawierajqcq ............ % podatku od towar6w i uslug VAT,
x 24 miesiqce (czas trwania uslugi) tj. w lqcznej kwocie: .......................................... zl brutto
(slownie: .............................................................................................................. ) zlotych,
zawierajqcej ............ % podatku od towar6w i uslug VAT,."

PYTANIE 19
Zgodnie z § 8 ust. 3 Wzoru urnowy: Strony ustalajq, ze platnosc wynagrodzenia realizowana
bydzie w czysciach w okresach miesiycznych. Wykonawca bydzie wystawial miesiyczne faktury
w ciqgu 5 dni po uplywie danego miesiqca kalendarzowego. Zaplata za miesiyczne rozliczenie
uslugi nastqpi w ciqgu 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiajqcemu poprawnie wystawionej
faktury.

Znaczqcajest tu r6wniez uchwala Sqdu Najwyzszego z 13 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP
124/05), gdzie stwierdzono, ze moze siy okazac, ze zamawiajqcy zaplaci wykonawcy, a ten i tak
zazqda odsetek. I chocby w umowie zapisac, ze termin zaplaty to 120 dni czy rok, i ze z zaplatq
w tym terminie nie nalezq siy wykonawcy zadne odsetki - nie rna to zadnego znaczenia. I tak od
31 dnia wykonawcy nalezq siy ustawowe odsetki, wszelkie bowiem zapisy um6w niezgodne ze
wspomnianq ustawq Sq na mocy jej przepis6w po pro stu niewazne.
Prosimy 0 zmiany tego zapisu i okreslenie terminu platnosci 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajqcemu poprawnie wystawionej faktury.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy pozostawia bez zmian zapis w umowie " Zaplata za miesiyczne rozliczenie uslugi
nastqpi w ciqgu 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiajqcemu poprawnie wystawionej faktury".

PYTANIE 20
Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 1 Wzoru Un10wy: Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy, jezeli
powezmie wiadomos6 0 tym, ze: 1) wszczyte zostalo postypowanie upadlosciowe Wykonawcy
Zgodnie z art. 83 Prawo upadlosciowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) Postanowienia
umowy zastrzegajqce na wypadek zlozenia wniosku 0 ogloszenie upadlosci lub ogloszenia
upadlosci zmiany lub rozwiqzanie stosunku prawnego, kt6rego stronqjest upadly, Sq niewazne.
Prosimy zatem 0 usuniycie ww. podstawy odstqpienia od umowy.

ODPOWIEDZ
Zmawiajqcy dokonal usuniycia ww. podstawy do odstqpienia od umowy, § 10 ust. 6 pkt 1 Wzoru
Umowy otrzymal brzmienie: " 6. Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy, jezeli powezmie
wiadomos6 0 tym, ze:
1) rozpoczyto likwidacjy firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca utracil uprawnienia do wykonywania przedmiotu un10WY wynikajqce
z przepis6w szczeg6lnych.
7. Odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego moze nastqpic r6wniez, jezeli Wykonawca:
1) nie rozpoczql wykonywania uslug w pelnym zakresie objytym umowq z dniem 01.07.2019r.,
2) zaniechal realizacji umowy, tj. w spos6b nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni
kalendarzowych,
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajqcego, nie wykonuje uslug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny spos6b
narusza zobowiqzania umowne."

PYTANIE 21
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy: za odstqpienie od umowy z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% lqcznej kwoty brutto, 0 kt6rej mowa w § 8 ust. 1
. ..
.
nlnleJszeJ umowy.

Prosimy 0 zmniej szenie kary do 10% oraz okreslenie r6wnoleglej kary dla Wykonawcy za
odstqpienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego. Zgodnie z zaleceniami
Prezesa UZP w zakresie ksztaltowania kar umownych okreslenie ich na tak wysokim poziomie
nie jest zasadne, co wiycej koniecznosc przestrzegania zasady uczciwej konkurencji przemawia
za koniecznosciq zastrzegania kary r6wniez na wypadek odstqpienia od umowy z przyczyn
lezqcych po stronie Zamawiajqcego.
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy pozostawia kary okreslonq w § 10 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy, to nonnalny poziom
kary funkcjonujqcej w obrocie w takich przypadkach.

StaniJJl

Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer
telefonu:+48
95
7573086
lub
e-mailemnaadres:odpady@krzeszyce.pl
W razie braku wyraznego potwierdzenia z Panstwa strony w postypowaniu dowodowym
zamawiaj qCY przedlozy dow6d nadania faksu lub pisma przeslanego pocztq elektronicznq.

