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Godów, dnia 07.11.2018 roku
PYTANIA I ODPOWIEDZI
oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Godów
Część II – Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów podlegających Gminie Godów oraz
usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk
W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Gmina Godów przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie nr 1:
Wnosimy o wykreślenie zapisu zawartego w rozdziale 5 pkt. 5.1 ppkt. 5.1.1.2 SIWZ oraz odpowiednich
zapisów ogłoszenia o zamówieniu, dot. Obowiązku posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie
odpadów komunalnych i przedstawienia go w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wskazujemy jednocześnie, iż dla realizacji zamawianej usługi zezwolenie takie nie jest wymagane bowiem w
zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zamówienia Wykonawca powinien posiadać wpis do
rejestru działalności regulowanej w Gminie Godów oraz zezwolenie na transport.
Umieszczenie takiego zapisu w SIWZ zdaniem Wykonawcy narusza regulację wyrażoną w § 1 ust. 1 pkt 1
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 oraz art. 7
ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez żądanie przedłożenia dokumentu, którego posiadanie do
realizacji zamówienia jest zbędne.
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od jednego z warunków udziału w postępowaniu, tj: posiadania zezwolenia na
zbieranie odpadów wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ.U.
z 2018 poz. 992).
W wyniku powyższej odpowiedzi, Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zmianami)
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ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz treści
OGŁOSZENIA, poprzez:
1) Zmianę warunku udziału w postępowaniu dla części 1 i części 2:
- wykreślenie z rozdziału 5 pkt 5.1 ppkt. 5.1.1.2 SIWZ zezwolenia na zbieranie odpadów właściwego
organu wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz.
992).
- dodanie w rozdziale 5 pkt 5.1 ppkt. 5.1.1.3 SIWZ do aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru
podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466 z późn.zm.) lub wpis do
rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992)
2) Zmianę w wykazie oświadczeń i dokumentów żądanych wyłącznie od Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona:
- wykreślenie z rozdziału 7 pkt 7.1 ppkt. 7.1.2 SIWZ aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów
wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ.U. z 2018 poz. 992)
obejmujące obszar co najmniej III Regionu Gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa śląskiego,
lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art.233 i art. 234
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ.U. z 2018r. poz.992),
- dodanie w rozdziale 7 pkt 7.1 ppkt. 7.1.3 SIWZ do aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru
podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466 z późn.zm.) prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka
Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992).
Zmianie ulega również treść Ogłoszenia:
dotycząca SEKCJI III, w pkt. III.1.1), poprzez:
- wykreślenie posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów właściwego organu wydane na podstawie

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992),
- dodanie

do aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt
elektryczny lub elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466 z późn.zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez
Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992).
W wyniku dokonanej zmiany, przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium z dnia 20
listopada 2018 roku na dzień 26 listopada 2018 roku.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 26 listopada
2018 roku do godziny 10.00.
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Oferty będą otwierane w dniu
siedzibie zamawiającego.

26 listopada 2018 roku o godzinie 10.30 na sali posiedzeń w

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert tj. do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 10.00.
W treści ogłoszenia sekcja IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
się z dnia 20/11/2018 na 26/11/2018, czas lokalny 10:00.

zmienia

W treści ogłoszenia sekcja IV.2.7) Warunki otwarcia ofert zmienia się data 20/11/2018 na 26/11/2018,
czas lokalny 10:30.

z up. WÓJTA
/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta

Osoba odpowiedzialna za sprawę:
Miejsce urzędowania:
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