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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - OOPOWrEDŹ NA ZAPYTANIA
Dotyczy: po§tępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Num€r
616740_N-2017 z dnie 2017-11-16 r. na zad.nie|

oglo§zenia:

,Odbiór odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkaĘch i
niezamieszkałych na terenie Gminy wilczęta oraz z Punktu selekĘwnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 2018-2019".
Na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy z dńa29 styczma2004 r. Prawo zamówień publicznych
związku z zapytąnięm dotyczącym Wszczętego
(tj. Dz.U. z 20l7r,, poz. 1579) pro,1ładzonego w trybię przętargu
publicznego,
postępowania o udzielęnię zamóńenia
nieograniczonego na ,,odbiór odpedów komunalnych od właścicielinieruchorności
zamieszkaĘch i niezamieszkaĘch na terenie Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej
zbiórki odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 2018-2019".
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Zamawiający ponżej przed§tawia p}tania i udziela odpowiedzi.

Ętani€ 1. Dotycry PSZoK: Po czyjej §tronie

leł

uzy§kani€ zęnłolenia na zbieranie
już
posiada
zezwolęnię
dot. konkretnęj nięruchomości?
takie
odpedów ? Czy możę Gmina
Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zeałolęnia na zbieranie odpadów
na telęnię Gminy Wilczęta. Na etapie składania ofert i pzed podpisaniem umowy na odbiór
odpadów Wykonawca nie może uzy§kać takiego zpzwoleńa poniewż nię posiada §łułu
prawnego do wyznaczoltel później przez Zamawiającęgo nieruchomości. Adres, mi€jsce, łtuł
prawny do nieruchomości potzębny ję§t we wniosku do uzyskania takięj dęcyzji. Na etapię
przed podpisaniem rrmo,!ły na odbiór odpadów kilka fiIm rnogłoby ńożryć wniosek na
zbielanie dotycący tej samej nieruchomości a to nie jest zgodnę z prawem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PSZOK co do zasady i formalnie prowadzi Gmina
wilczętą któla zgodnie z aTt. 45 ust. 1 pkt. 1l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 I. o odpadach
(tj. Dz.U. 2016, poz. 198'1 zę zfi,) jest zwolniona z obowi€ku posiadania zęzwolenia na
zbieranie odpadów na terenie P§ZOK, a w ramach postępowania powierza usługę
prowadzenia PSZoK wybranemu Wykonawcy, który w lamach powierzenia prowadził
będzie usługę w imieniu Gminy i la je1 uecz na telenie, do którego Ęńuł prawny posiada
Ztlańający. Wykonawca jęst jednakże zobońązany posiadŃ §tosowne zeałolęnia na
prorładzenie działalnościw zakesie odbięranią zbierania i transpońu odpadów, lcóre
obęjmują sw}lnr za§ięgiem teren Gminy W|Lczęla, Z nwagi na powyższe Wykonawca winien
wykazać się posiadaniem stosołnych uprawnień na etapie składania ofeń i w trakcie
realizacji usługi, co należy udowodnić Zamawiającemu popuęz z}ożeńe odpowiedniego
dokumentu pośńadczającego uprawnienie lub zwolnieńe z obowiązku do jego po§iadania,

w związku z niniejszymi zapytaniami Zamawiający

nie przedluża terminu na złożenie
ofert, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podcza§
sporządzania i skladania oferty.

