
 

Reguły, 13 marca 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.12.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 10.03.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Płukanie, czyszczenie, 

udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w 2017 r.” 

(numer ogłoszenia BZP: 39088 – 2017). 

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

2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

 

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o dodanie do uprawnień wykonawcy wymaganych w SIWZ 

(pkt. 9.1. ust. 2) a): decyzji na zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 06 lub umowy z 

podmiotem posiadającym taką decyzję jako uprawnienie zamienne z decyzją właściwego organu 

ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 06 (ppkt. 1). 

 

Uzasadnienie: Decyzja na zagospodarowanie np. poprzez odzysk lub przetwarzanie odpadów jest 

uprawnieniem co najmniej równoważnym z decyzją zezwalającą na zbieranie odpadów gdyż odnosi 

się do ich ostatecznego zagospodarowania. Firmy świadczące usługi czyszczenia obiektów 

kanalizacyjnych, a zatem wytwarzające odpady o kodzie 20 03 06 lecz nie posiadające własnej 

instalacji do zbierania lub zagospodarowania (odzysku) odpadów powinny dysponować umową o 

współpracy z podmiotem posiadającym decyzję na zagospodarowanie odpadów. Tym samym tego 

typu firmy po wytworzeniu odpadów transportują je do miejsca ich ostatecznego zagospodarowania. 

Nie ujęcie w specyfikacji przetargowej uprawnienia w postaci decyzji na zagospodarowanie odpadów 

lub umowy z podmiotem posiadającym taką decyzję jest nieuzasadnionym zawężeniem kręgu 

potencjalnych wykonawców i naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis w pkt. 9.1 ust. 2) a) SIWZ, który otrzymuje 
brzmienie: 
 
„1. aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie 
odpadów lub przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję dla 
odpadów o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych”. 
 
 
 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.12.2017 

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

