
Radłów, dnia 24.10.2020 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi związane z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Radłów”  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611889-N-2020 z dnia 

18.11.2020r.  

W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 23.11.2020 r.  

Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) wyjaśnia, iż: 

 

Pytanie 1:  

W Rozdziale IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) Warunki udziału w 

postępowaniu, Zamawiający określa m.in. 2 warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej: 

„b) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ,  

 c) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, lub zapewnienie 

gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa powyżej;”  

Wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zezwolenia na transport przestały 

funkcjonować. W ich miejsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów 

zobligowani byli uzyskać wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia – tj. do 

24 lipca 2018 roku. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na  

transport odpadów stały się nieaktualne. Podmiot, który zamierza w sposób uprawniony  realizować 

usługi transportu odpadów jest zobligowany uzyskać wpis do Rejestru BDO i uprawniony jest do 

transportu  odpadów wyszczególnionych  w dziale VII wpisu. Tym samym spełnienie przez 

wykonawców biorących udział w postępowaniu warunku posiadania zezwolenia na transport 

odpadów, w świetle obowiązującego prawa, jest niemożliwy do spełnienia. 

Jednocześnie wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami., zgodnie z art. 238 ust. 1 w 

związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarty jest w Rejestrze 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

(Rejestr BDO), prowadzonym przez marszałka województwa. Tym samym spełnienie przez 

wykonawców biorących udział w postępowaniu warunku posiadania wpisu do rejestru podmiotów 



zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, w świetle obowiązującego prawa, jest niemożliwy do spełnienia. 

Wnosimy o modyfikację zapisów dotyczących warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej do: 

- posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego;  

- posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami w zakresie transport odpadów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia uwzględnić prośbę wykonawcy i wprowadzić w treści SIWZ zmianę 

polegającą na nadaniu rozdziałowi IX SIWZ  ust. 1 punkt 1 następującego brzmienia: 

"1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
poprzez: 
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radłów, 
b) posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego  i elektronicznego, 
c) posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów;" 
 
Pytanie 2: 

W Rozdziale XVIII SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający określa kryterium: 

- liczba dezynfekcji pojemników na odpady w roku – 10% (maksymalnie 10,00 pkt 

Jednocześnie nie ograniczając ilości jaką może zadeklarować Wykonawca w tym kryterium. 

Zamawiający nie określa w tym miejscu, których pojemników dotyczyć ma dezynfekcja (na jaki rodzaj 

odpadów), zatem przyjąć należy iż wszystkich udostępnionych przez Wykonawcę pojemników.  

Należy uwzględnić w tym miejscu,  iż dezynfekcja pojemników może być realizowana wyłącznie przy 

ich opróżnianiu (dezynfekcja pustych pojemników), a w przypadku niektórych rodzajów odpadów 

(szkła) pojemniki opróżniane są z częstotliwością raz na kwartał, zatem, maksymalna ilość dezynfekcji 

jaką może zapewnić Wykonawca – to 4 razy w roku. Dodać należy, iż każda taka dezynfekcja, ze 

względu na konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu – samochodu z myjką, znacząco 

obciąża koszty odbioru odpadów, zatem ilość wykonywania takiej usługi nie pozostaje bez wpływu na 

cenę odbioru odpadów. 

Wnosimy zatem o sprecyzowanie których pojemników dotyczy obowiązek dezynfekcji (na jaki rodzaj 

odpadów) oraz o ograniczenie możliwości zaoferowania w tym kryterium liczby dezynfekcji 

pojemników w ciągu roku do maksymalnie  czterech w ciągu roku lub uwzględniając koszty realizacji 

nawet maksymalnie dwóch w ciągu roku. 

 



Odpowiedź : 

Zamawiający postanawia uwzględnić prośbę wykonawcy i wprowadzić w treści SIWZ zmianę 

polegającą na nadaniu rozdziałowi XVIII SIWZ  pkt 3 następującego brzmienia: 

„3. Wykonawca podaje liczbę dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane i BIO w zakresie 

od  1 do 2 razy  w roku dla każdego z w/w pojemników na formularzu ofertowym.  

UWAGA: Dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane i BIO musi być wykonana minimum 1 raz na 

rok.  

Pytanie 3.  

Zamawiający określa  w punkcie 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Obowiązki 

wiążące Wykonawcę w zakresie transportu i zagospodarowania odebranych odpadów m.in. 

obowiązek: 

4)     odbieranie odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemników i 

worków z powodu robót drogowych, blokujących dojazd pojazdów, warunków atmosferycznych lub 

innych przeszkód. Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu umowy, 

Wykonawca prosi, dla zapewnienia przygotowania rzetelnej kalkulacji, o sprecyzowanie jakie 

inwestycje drogowe są planowane na terenie Gminy Radów w 2021r., jakich ulic będą one dotyczyły i 

przez jak długi okres będą one trwały. Prosimy jednocześnie o wykreślenie w tym miejscu zapisu „i 

inne“, ponieważ jest to zapis zbyt otwarty i trudno taki warunek uwzględnić w kalkulacji. Może on 

doprowadzić do sytuacji, w której Wykonawca zmuszony będzie do odbioru odpadów z miejsc przez 

cały okres wykonywania umowy nie zapewniających dojazdu specjalistycznym samochodem 

śmieciarką, a to stoi w sprzeczności z określonym w innym miejscu SIWZ obowiązkiem zatrudniania 

pracowników na umowę o pracę, a tym samym zapewnienia przez pracodawcę wszystkim 

pracownikom wykonywania pracy z uwzględnieniem m. in. przepisów BHP. 

Odpowiedź : 

Zamawiający postanawia uwzględnić prośbę wykonawcy i wykreślić w pkt. 8 ppk. 4 Załącznika nr 2 do 

SIWZ  wyrażenie „lub innych przeszkód”, nadając pkt 8 ppkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ następujące 

brzmienie: 

„4) odbieranie odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemników i 

worków z powodu robót drogowych, blokujących dojazd pojazdów, warunków atmosferycznych. 

Wykonawcy nie przysługują wtedy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

umowy,”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 1012260 

Boroszów  -Radłów na odcinku od km 4+300 do km 5+240m.  

Prace mogą trwać ok. 2 miesięcy. Ze względu na zakres prac w terenie niezabudowanym, planowane 

roboty nie będą  miały wpływu  na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

przez specjalistyczne  samochody. 


