
Orli Staw, dnia 19 listopada 2015 r. 

UA.271.1.14.2015 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi 

odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych 

w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - Zadanie nr 1 oraz 

odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych  

w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej 

Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2”” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 

ogłoszenia 306974 - 2015 z dnia 13.11.2015 r.  

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie  

„Zgodnie z pkt. 4 SIWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru  

i transportu w celu unieszkodliwienia ścieków przemysłowych i deszczowych. 

Natomiast określenie warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego w pkt.  

9 SIWZ dot. posiadania pozwoleń wymaganych w oparciu o ustawę o Utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach 13 września 1996 r. z późn. zm. 

Przedmiot zamówienia określony w SIWZ nakazywałby żądanie od Wykonawców pozwoleń  

z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 

Określenie warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego, nie powinno prowadzić 

do wykluczenia uczestnictwa w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają odpowiednie 

uprawnienia do wykonania zamówienia.  

Firma ….. posiada jedną z najnowocześniejszych Neutralizatorni w Polsce i znajduje się  

w odległości  ….. kilometrów od Cekowa. Aktualne decyzje i pozwolenia, które posiadamy 

uprawniają nas do prowadzenia działalności na terenie całego kraju. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu zawartego w pkt. 4 SIWZ.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że ścieki, o których mowa w pkt. 4 IDW – I części SIWZ podlegają pod 

reżim ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 



ze zm.). Zamawiający nie żąda pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r., poz. 21 ze zm.).  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wykreśli wymogu zawartego w pkt. 4 IDW – I części SIWZ. 

Jednocześnie podkreślając, że zgodnie z pkt 9.1.1) IDW – I części SIWZ Zamawiający wymaga 

przedłożenia zezwoleń, odpowiednio w ramach danego Zadania/Zadań, udzielonych  

w trybie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).  

 

     
   Z poważaniem 

             Przewodniczący Zarządu  

           Związku Komunalnego Gmin 

         „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

          (-) 

              Daniel Tylak 

 


