
    Marcinowice, dnia 26.06.2015 r. 

 

Dotyczy przetargu OR.271.5.2015 na realizację zamówienia p.n. 

 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Marcinowicach od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.” 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o 

następującej treści: 

ZESTAW  I 

Ad. 1 W Rozdz. III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia pkt. 2.3) system zbiorowy ppkt. c) 

zapisano: „Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający 

wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie. Zamawiający 

zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia 

pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie 

później niż w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia.”  

Prosimy o podanie ile pojemników należy zabezpieczyć z uwzględnieniem poszczególnych 

frakcji. 

 

Odpowiedź: 

Szacunkowy wykaz gniazd (1 pojemnik na odpady zmieszane + 3 pojemniki do 

selektywnej zbiórki) dla poszczególnych miejscowości (dotyczy nieruchomości 

zamieszkanych wielolokalowych)  wraz ze wskazaniem objętości pojemników i liczby 

gniazd określony jest w Zał. nr 1B do specyfikacji. 

 

 

Ad. 2 W Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu Tabela nr 1 zapisano że do zbierania 

odpadów wielkogabarytowych konieczne jest posiadanie samochodu typu hakowiec. 

 

Warunek ten według nas jest ograniczeniem konkurencji gdyż odpady te można wywozić 

dowolnym samochodem bez funkcji kompaktującej. Stawianie takiego warunku w związku 

z tym nie jest podyktowane względami obiektywnymi a wręcz ogranicza liczbę firm które 

mogłyby wykonywać usługę. 

 

Odpowiedź: 

W Rozdziale V Tabela nr 1 w części dotyczącej ilości i rodzaju pojazdów koniecznych do 

odbioru odpadów wielkogabarytowych, fragment „Samochodem typu hakowiec – co 

najmniej 1 szt.” zastępuje się zapisem „samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub 

innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 

szt.”. 

 

 



Ad. 3 W Rozdz. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 1.zapisano: „Wybór oferty dokonany 

zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 

punktowania):  

Nazwa kryterium Waga %  
cena brutto 100  

1. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.” 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Zamówień Publicznych w tego typu przetargach 

nie może być tylko jednego kryterium 100% ceny. Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Odpowiedź: 

W Rozdziale XIII wykreśleniu ulegają punkty 1 i 2, a nowa treść Rozdziału XIII to: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 oferowana cena brutto za całość zadania – 95%, 

 sposób wykazania przez Wykonawcę masy odebranych odpadów – 5%. 

2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i sposób wykazania 

masy odebranych odpadów. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, 

którego oferta niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na 

zasadach niżej określonych: 

Kryterium cena: 

 

                              najniższa zaoferowana cena brutto za całość zadania 

Ilość pkt  =      __________________________________________          x     95% 

cena brutto za całość zadania oferty badanej 

 

 

Kryterium sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów: 

                    

   sposób wykazywania  przez wykonawcę masy 

   odebranych odpadów oferty badanej 

Ilość pkt  =         ___________________________________________     x   5%                                                                  

5 (max ilość punktów za sposób wykazywania  przez  

            wykonawcę masy odebranych odpadów oferty badanej) 

 

Punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 

 0 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez 

oświadczenie wykonawcy złożone w pisemnym protokole wykonania usług w 

danym miesiącu obowiązywania umowy, 

 5 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez 

oświadczenie wykonawcy, złożone w pisemnym protokole wykonania usług w 

danym miesiącu obowiązywania umowy, wraz z załączonymi dowodami ważenia 

odpadów (tzw. kwitami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami 

wagowymi kartami przekazania odpadów. 

5. Uzyskane punkty pomnożone przez wagę kryterium ceny – 95% zostaną 

zsumowane, punkty te decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna 

ilość możliwych do uzyskania punktów: 100. 



6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

łącznej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art.91 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje 

następujących zmian: 

 W treści Załącznika nr 10 do SIWZ 

Jest: 

„§ 1 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 

szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych, tj. 200 000 euro,  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1735)” 

Ma być: 

„§ 1 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 

szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych, tj. 134 000 euro,  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2013 r. Nr 1735, poz. 1649 z późn. zm.)” 

 Wymianie podlega Zał. nr 2B - sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. z uwagi na korektę przedmiotowego 

sprawozdania. 

 


