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Rojewo, 2020-03-05

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:
W zmodyfikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.20020 r., w
rozdziale V, pkt 2, ppkt 1), Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu dokonał zapisu,
"Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
posiadają zezwolenie na przetwarzania odpadów, w szczególności o kodach: 17 01 01; 17 01 02,
lub oświadczą że dostarczone kruszywo będzie pochodziło od podmiotu który posiada wymagane
zezwolenie na przetwarzanie odpadów". Konsekwentnie w rozdziale VII pkt 2, ppkt 1), w celu
potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających że Wykonawca posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 t.j.), lub
oświadczenie, że dostarczane kruszywo będzie pochodziło od podmiotu który posiada zezwolenie
na przetwarzanie odpadów.
Moje zapytanie dotyczy sfery trwałości i bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie ulega najmniejszej wątpliwość, iż wykonawca usług ma obowiązek posiadania stosownej
decyzji organu zezwalającego na przetwarzanie odpadów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie
możliwości złożenia oświadczenia Wykonawcy, który nie posiada wymaganego zezwolenia, że
kruszywo będzie pochodziło od podmiotu posiadającego ww. zezwolenie. Jeżeli Wykonawca
biorący udział w postępowaniu nie posiada stosownego zezwolenia, ma obowiązek przedłożyć
dokumenty od podmiotu który posiada wymagane zezwolenie z jego poświadczeniem, iż
udostępni materiał do dyspozycji Wykonawcy biorącego udział w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź:
W przypadku Wykonawcy który nie posiada wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów
i złoży oświadczenie, że kruszywo będzie pochodziło od podmiotu który posiada wymagane
zezwolenie, w oświadczeniu zobowiązany jest wskazać podmiot od którego będzie pochodziło
kruszywo, oraz dostarczyć zezwolenie na przetwarzanie odpadów wskazanego w oświadczeniu
podmiotu.
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 faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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