RB.I.271.1.2020

Rojewo, 2020-02-28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.1.2020. Nazwa
zadania: Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg
gminnych.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu określa, iż Wykonawca , aby spełnić warunki udziału
w postępowaniu powinien: posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów , w szczególności o kodach:
10 01 01, 10 01 80, 17 01 01, 17 01 02
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego, czy wymagane w powyższym punkcie są
wymaganiami podyktowanymi przez konkretny przepis prawa, czy też zamierzeniem Zamawiającego było
ograniczenie konkurencji, na rzecz wąskiej liczby firm posiadających zezwolenie na przetwarzanie
odpadów .
Pragnę podkreślić iż przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do uzupełnienia ubytków w
nawierzchniach dróg gminnych, nie natomiast dostawa bądź przetwarzanie odpadów na terenie gminy.
Kruszywo , które ma zostać wbudowane w drogi gminne nie jest odpadem tylko materiałem, który
Wykonawca ma wbudować w drogę. Przedmiotem zamówienia jest dostawa m.in. kruszywa(poddanego
wcześniej recyklingowi) nie natomiast dostawa gruzu, który to przed wbudowaniem musi być
przetworzony. Podobna sytuacja jest z żużlem.
W celu prawidłowego , zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca nie musi
odpadów przetwarzać. Gotowy materiał Wykonawca może po prostu zakupić.
Zamawiający wprowadzając powyższy zapis ograniczył możliwość składania ofert dla wybranej grupy
Wykonawców.
Uważam iż zapisy SIWZ V, 2 1a są krzywdzące i naruszają z art. 29 ust. 2 PZP
W wyroku KIO/UZP 434/09, wskazano, że „Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte
obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia
przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która zakazuje takiego opisu przedmiotu
zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują
uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie
oferty".
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), do odpadów zaliczane są między innymi odpady o poniższych
kodach:
Kod 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw
płynnych),
Kod 10 01 80 – Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych,
Kod 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
Kod 17 01 02 – Gruz ceglany.
Zamierzeniem Zamawiającego jest aby kruszywo które jest przedmiotem zamówienia w szczególności
żużel paleniskowy i gruz betonowo – ceglany, zgodnie z art. 14, ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), po poddaniu recyklingowi straciło status odpadu. W związku z
czym Wykonawca nie będzie przekazywał Zamawiającemu przedmiotowych kruszyw kartą przekazania
odpadu.
Wykonawca który zakupi gotowy przetworzony materiał (po utracie statusu odpadu), będzie mógł
realizować zamówienia po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że zakupione

przez niego kruszywo nie jest odpadem.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu
składania ofert. Nowy termin to: 09.03.2020 r do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o
godz.12.15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający
może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski
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