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Gmina Mińsk Mazowiecki                                             Mińsk Mazowiecki, dnia 31.08.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.15.2022 

WYJAŚNIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, 
jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz treść udzielonej odpowiedzi. 

 
Pytanie 2: 
 
Zamawiający w SWZ Rozdział VIII ust. 1 pkt 2 lit.b tiret drugi zamieścił wymóg w stosunku do 
Wykonawcy w postaci wykazania, ze Wykonawca:  

”- posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane 
przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 
(co najmniej frakcje odpadów wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ powyżej) 
lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;”  
 
Jednocześnie w SWZ w rozdziale II ust. 12 wskazano:  
„12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,  może zlecić 
podwykonawcom, którzy posiadają wymagane zezwolenia, wykonanie części czynności będących 
przedmiotem zamówienia po spełnieniu warunków szczegółowo opisanych we wzorze Umowy 
stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Formularzu ofertowym, 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podania nazw ich firm, o ile są Wykonawcy już znane. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału podwykonawców, którym 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Jednocześnie podwykonawca musi spełniać 
wymagania stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy.” 
 
Wykonawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania następujących 
rodzajów odpadów:  
- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,  
- 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01.  
Zbieranie ww. rodzajów odpadów Wykonawca mógłby realizować za pośrednictwem 
podwykonawców, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia obejmujące ww. rodzaje odpadów. W 
związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:  
- Czy w świetle zapisów SWZ brak posiadania przez Wykonawcę zezwolenia w zakresie zbierania 
odpadów o kodach 17 06 04 i 17 08 02, przy jednoczesnym posiadaniu odpowiedniego zezwolenia 
przez podwykonawcę na zbieranie tego rodzaju odpadów wyklucza Wykonawcę z udziału w 
przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postepowaniu?  
Ewentualnie;  
- Czy Zamawiający może usunąć z treści SWZ odpady o kodach 7 06 04 i 17 08 02? 
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W ocenie Wykonawcy ww. rodzaje odpadów nie będą powstawały na nieruchomościach 
zamieszkałych przez okres obowiązywania umowy, natomiast wymóg przedstawiania odpowiednich 
zezwoleń dotyczących tych odpadów znacząco zawęża krąg wykonawców spełniających warunki 
udziału w niniejszym postepowaniu.  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w Rozdziale VII ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3:  

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp,  

3) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 
835). 

Wykonawca celem wykazania Zamawiającemu spełniania warunków postępowania winien m.in. 
spełnić warunek opisany SWZ Rozdział VIII ust. 1 pkt 2 lit.b tiret drugi, tj.: posiadać aktualne 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ 
zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje 
odpadów wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ powyżej) lub odpowiedni wpis 
do rejestru – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

Jednocześnie zgodnie z SWZ Rozdział VIII ust. 2, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej 
sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
Zamówienia - Załącznik Nr 7 do SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  

Małgorzata Kuczewska 

referent ds. zamówień publicznych  

oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy 

tel. 25 – 75 62 508 

zamowienia@minskmazowiecki.pl 
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