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Krośnice, dnia 3 listopada 2017 roku 
RGPOŚiI.271.32.1.2017 
 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

 
 
dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.32.2017 z dnia 30 
października 2017 r., pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Krośnice – 2018” 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wobec wniosku 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie 
zapytania o możliwość zmiany warunków SIWZ poniżej treść wniosku (zapytania) 
Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 
 
Treść wniosku (zapytania) Wykonawcy wraz z uzasadnieniem: 
 
Niniejszym proszę o wykreślenie wymogu opisanego w pkt. 4.3.2.1 SIWZ pn. 
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice – 2018” dot. wykazania 
przez Wykonawcę, na potwierdzenie należytego wykonania usługi, faktu, że przy jej 
świadczeniu Wykonawca osiągnął w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do 
masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych: 
− poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167) 

− poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012r.  w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz. U. 2012 poz. 646). 
Potencjalny Wykonawca, nie jest w stanie wyliczyć poziomów recyklingu w 

odniesieniu do odebranych przez siebie odpadów z terenu gminy, ponieważ wzory, 
podane w wyżej wymienionych rozporządzeniach w odniesieniu do odpadów 
odbieranych w ramach umów z Gminą służą wyłącznie wyliczeniu poziomów recyklingu 
jakie osiągnęła w danym roku kalendarzowym Gmina a nie podmiot odbierający 
odpady. Wzór podany w/w rozporządzeniu, który może służyć podmiotom odbierającym 
odpady komunalne do wyliczenia w/w poziomów dotyczy wyłącznie odpadów 
komunalnych odebranych na podstawie umów cywilno-prawnych z właścicielami 
nieruchomości (czyli w przypadkach, gdy, np. Gmina nie objęła systemem 
nieruchomości niezamieszkałych i wówczas właściciel takich nieruchomości zawierają 
bezpośrednio umowy z podmiotem odbierającym odpady). Naszym zdaniem nie należy 
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traktować w/w rozporządzenia wybiórczo i stosować go, oraz podanych w nim wzorów 
do wyliczania poziomów recyklingu, w inny sposób i do innych celów niż określa to jego 
treść.   
 
Wyjaśnienia (stanowisko) Zamawiającego: 
 
Mając na względzie zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)) stanowiącego 
katalog zamknięty  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia m.in.  w celu potwierdzenia spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, a w szczególności § 2  ust. 4 pkt. 2) ww. 
rozporządzenia oraz  orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych  w przedmiotowym zakresie Zamawiający skreśla w pkt 
4.3.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (znak sprawy: RGPOŚiI. 
271.32.2017) zapis jak niżej: 
 
"Przez świadczenie usługi w sposób należyty Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 
wykazania, iż przy świadczeniu usługi osiągnął w  danym  roku  kalendarzowym w 
odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych: 

 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167) oraz  

 poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z  dnia 25  maja 2012r.  w  sprawie  poziomów  
ograniczenia  masy  odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji  
przekazywanych  do  składowania  oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 poz. 646)." 

 
 Wobec zaistniałych okoliczności faktycznych zmianę należy traktować jako 
zmianę treści SIWZ (modyfikację) dokonaną w trybie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
Zmiana została wprowadzona w określonym stanie prawnym, w oparciu o 
przytoczone powyżej orzecznictwo KIO przy Prezesie UZP. 
 
Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.32.2017 z dnia 30 października 2017 roku i jest wiążąca dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 


