
 
 

Reguły, 2 października 2019 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego 

ZP.271.2.59.2019 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 30.10.2019 r. wpłynął wniosek  

wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. pn. „Czyszczenie kanalizacji 

deszczowej i wpustów ulicznych” (nr ogłoszenia BZP: 602335-N -2019). 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO  

- INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr 2 

Pytanie 1: 

 

Wykonawca 



 
 

Odpowiedź: 

Wytwórcą odpadów w przedmiotowym zamówieniu jest podmiot świadczący usługę czyszczenia 

kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 

 

 

Ponadto działając stosownie do postanowień  art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

I. W pkt 9.1. pkt 2) lit a) SIWZ w następujący sposób: 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

(...) 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

BYŁO: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

1. Aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 

odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 

2. Aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą 

Wykonawcy na transport odpadów, 

3. Zaświadczenie właściwego organu o wpisie do rejestru działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument dowodzący możliwości 

legalnego zagospodarowania odpadów. 

 

POWINNO BYĆ: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 

1. Aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 

odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach, w zakresie 

transportu odpadów, chyba że przepisy prawa przewidują stosowne zwolnienie z uzyskania ww. 

wpisu do rejestru 

3. Wpis do rejestru, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach w zakresie w jakim 

obowiązek ten dotyczy wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z 

wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2. 

 

 

II. w zakresie terminu składania ofert w następujący sposób: 

• w pkt 14.17 powinno być:  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  7 października 2019 r. godz. 14.15 

• w pkt 16.4 powinno być:  

Termin składania ofert upływa dnia  7 października 2019 r. o godz. 14:00  



 
 

• w pkt 16.6 powinno być:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie 

zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 

05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216. 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 

 

 

Zastępca  Wójta Gminy Michałowice 

(-) Jerzy Sierak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.59.2019 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

