
Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. J. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 18.08.2021 r.

RI'27l .|.7.20ŻI

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. 284 ust. 6 ustawy z dnia 1 l września 2019 roku - Prawo

zarnówień publicznych (tj. Dz. U. z 202l t., poz. 1129) poniżej przedstawiam treść pytan,

jakie wpłynęły do Zarlawiającego wraz z odpowiedziaml

Ętanie 1:

,,Zattawiający w SWZ RozdziaŁ 6 puŃt 4 w podpunktach4 i 5 zamieścił następujące zapisy:

4) aktualne zezwolenia na przetwnzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w przypadku, gdy Wykonawca zariqza prowadzió

przetwaruanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zanierza

ptzekazywaó odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzaria przedstawi na piśmie

gotowośó ptzyjęcia odpadów komunalnychprzezprzedsiębiorcę prowadzącego działalnośó w

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów, o których mowa wyŻej powinny spełniaó waruŃi określone w ustawie z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach; (co najmniej frakcje odpadów wymienione w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2

lit. a tiret pierwszy SWZ);

5) aktualne pozwolenie na prowadzenie instalacji do ptzetwarzania odpadów

komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych

odpadów komunalnych oruz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem prowadzącym

uprawnioną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszanę

odpady komunalne oraz oĘaĘ zielone;
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Czy Zarnawiający uzna powyŻsze zapisy za spełnienie warunków udziału w postępowąniu

ptzez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca posiada umowy z instalacjami do ptzetwatzania

odpadów.''.

Odpowiedź:

W Rozdziale 6 punkt 4 w podpunkcie 4) sWZ, Zamawiający określił, ze Wykonawca dla

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić ,,aktualne

zenłolenia na przetwarzanie odpadów o hórym mową w art. 4I ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach w przypadku, gdy Wykona'wca zamierzą prowadzić przetwarzanie

odpadów we własnym zalcresie. W przypadla.ł, gdy Wykonawcą zamierza przekazywać odpady

innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzqcego działalność w zalłesie odzysku

lub uni e szko dliw i ani a o dp adów.",

zaś dla spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale 6 puŃt 4 w podpunkcie 5)

SWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: ,,aldualne ponłolenie na

prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie

odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych orąz odpadów

zielonych lub umowy z podmiotem prowadzqcym uprawnionq instalację do przetwarzania

odpadów komunalnych przyjmujqcq zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone".

Ętanie 2:

,,Zamawiający w SWZ Rozdział 17 punkt 6 zamieścił zapis:

6.Zamawiającyzwrócizabezpieczeniewnastępującychterminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznarua

ptzez zamawiaj ące go za należyci e wykonane ;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi,

liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostaó wpłacone przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim:

Nr 52 92Ż6 0005 0000 8035 2000 0040

z podaniem tytułu: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy' nr sprawy

RI.271 .L7.202I". Zabezpieczenie uważa się za wniesione z chwilą uznania na rachuŃu

baŃowego. Wpływ środków pieniężnych powyższy na rachunek bankowy musi nastąpić

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.''
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Według Kodeksu cywilnego Dział II - Rękojmiaza wady (art. 556 _ art.576), instytucja

rękojmi właściwa jest dla umowy sprzedaŻy, ewentualnię umowy o dzieło, czy teŻ umowy o

roboty budowlane, i z definicji jest odpowiedzialnoŚcią sprzedającego względem kupującego

za wady ukryte ,;zeczy" sprzedanej. Nie ma natomiast w ogóle zastosowania do umowy o

świadczenie usług, a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniej szym przypadku. Zatem

skoro w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z rękojmią,to znaczy, Że Zamawiający

w oczywisty sposób narusza aft. 453 pzp. Ponadto z tytułu rękojmi kupujący posiada

następujące uprawnienia: Żądanie zmiany towaru na wolny od wad, Żądanie usunięcia wady

towaru, moŻe Żądać obniżenia ceny' moze tęŻ ostatecznie odstąpió od umowy.''

W związku z powyŻszym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie

powyższych zapisów ztreści SwZ.''

Odpowiedź:

Zamawiający informuj e, Że nie wyruŻa zgody na usunięcie powyższych zapisów z treści

SWZ.

Zrp

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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