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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ZP.271/10/OSZ/ 13 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek"

Zamawiający odpowiada na kolejne pytanie, które wpłynęło w dniu 29 kwietnia 2013 roku w
sprawie ww. postępowania

„Zwracamy się z prośbą o uściślenie zapisów SIWZ:
Dotyczy pkt 5.2)
Wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga od
wykonawcy
Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, bądź wykonuje, co najmniej
jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości stanowiących zabudowę o charakterze miejskim i wiejskim w ilości, co
najmniej 6500 Mg rocznie.( tj. w każdym roku odbierał zagospodarowywał min. 6500 Mg
odpadów komunalnych), z wyłączeniem odbioru: odpadów poprodukcyjnych, odpadów
niebezpiecznych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, padliny, ścieków komunalnych.
W naszej ocenie tak sformułowany wymóg jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
Zamawiający może żądać od wykonawców potwierdzenia doświadczenia w zakresie prac
objętych zamówieniem. Z jakich przyczyn Zamawiający wprowadza wymóg sformułowany, że
ma być doświadczenie wykonywane na terenie miejskim i wiejskim. Istotą sprawy jest
posiadanie doświadczenia w zakresie odbioru odpadów różnymi rodzajami pojemników
(odpadów zielonych, odpadów selektywnie zbieranych), a nie charakter zabudowy miejski czy
wiejski.
Ponadto Zamawiający żąda aby to doświadczenie wynosiło 6.500Mg, natomiast z porównania
ilości mieszkańców oraz wielkości przyjętych w WPGO – 342kg na mieszkańca wychodzi, że
prognozowana ilość ton wynosi 5.300 Mg. Czym podyktowane jest takie zawyżenie tonażu?
Zwracamy także uwagę, iż rolą Zamawiającego jest żądanie potwierdzenia, iż Wykonawca
posiada stosowne doświadczenie. Czym różni się doświadczenie z realizacji np.2 lub 3 umów z

zabudowy zróżnicowanej obejmującej wszelki grupy odpadów, od doświadczenia firmy, która
realizowała taką usługę w ramach 1 umowy.
W ostatnim czasie pojawiły się referencje wydawane przez gminy które nie są dla firm
samorządowych w których gminy nie występują jako strony umów czy umowy, a tylko mają
wiedzę na podstawie składanych sprawozdań. Takich referencji nie dostanie żadna firma
prywatna. Takie działanie w naszej ocenie jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i
dlatego wnosimy o zmianę zapisów w których to będzie możliwość przedstawienia referencji z
różnych umów i obejmujące różne rodzaje odpadów.”

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadzając zapis dot. zabudowy o charakterze miejskim i wiejskim dał
możliwość udziału zarówno tym, którzy odbierali odpady z terenów miejskich jak i z wiejskich.
Tym samym daje możliwość wzięcia udziału w postępowaniu każdemu Wykonawcy, bez
naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.
Zamawiający przyjął do zamówienia ilości wskazane w WPGO, zakładając, że te wielkości mogą
wzrosnąć gdyż mieszkańcy będą mieli możliwość wystawienia każdej ilości różnego rodzaju
odpadów, jak również liczba mieszkańców może ulec zmianie.
Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, każdego roku odbierać i zagospodarowywać
min. 6500 Mg odpadów. Ilość usług jest nie ograniczona, w celu potwierdzenia można wykazać
kilka usług o łącznej wartości min. 6 500 Mg.
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