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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi
rekultywacji czterech składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2011/S 103-169199 z dnia 28.05.2011 roku

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu udziela następujących wyjaśnień.
„W trakcie wizji na składowisku Cienia Pierwsza
nieustabilizowanych osadów z oczyszczalni ścieków.

stwierdzono

znaczne

ilości

Pytanie nr 1.
Proszę o udzielenie informacji, jakie ilości osadów z oczyszczalni ścieków zostały złożone na
składowisku odpadów w miejscowości Cienia Pierwsza gmina Opatówek, oraz czy na
składowiskach w miejscowości Chrapczew gmina Dobra, i Długa Wieś Druga gmina
Stawiszyn, również zostały złożone osady i w jakiej ilości.
W SIWZ na stronie nr 17 zamawiający w uwadze określa że
W przypadku Wykonawcy spoza terytorium RP, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium RP i który w Formularzu oferty
poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy
do ceny oferty podatek VAT w wysokości 8%.
Wspólny słownik CPV 90722300 - 7 określa usługi, jako usługi rekultywacji gruntu.
Według zasad klasyfikacji statystycznej Polskiej klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów klasyfikowane są do symbolu,
PKOB 2420, jako "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej
sklasyfikowane”
W związku z tym, iż przeważająca część zadania zakwalifikowana jest do robót inżynieryjno
budowlanych i zakwalifikowanych jest do grupy PKWiU 45.11.24-00.00, to roboty i usługi
realizowane przy wykonaniu zadania w obiekcie o symbolu PKOB 2420, winno być
opodatkowane jednolita stawką VAT, 23% bez względu na to jakiej części obiektu roboty
(usługi) dotyczą.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Na składowisku w miejscowości Cienia Pierwsza w latach 2007 – 2010 średniorocznie
składowano ok. 600 Mg osadów z oczyszczalni ścieków; na składowisku w miejscowości
Długa Wieś Druga składowano osady z oczyszczalni ścieków w bardzo małej ilości tj. 107
ton suchej masy od 2003 do 2007 roku, które po zmieszaniu z odpadami komunalnymi są
niewidoczne na składowisku; na składowisku w miejscowości Chrapczew nie były
składowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków.
Pytanie nr 2.
Proszę o podanie, jaki należy przyjąć podatek VAT do wyliczenia ceny na wykonanie usługi,
ponieważ wg naszej wiedzy na takie roboty i usługi obowiązuje podatek VAT w wysokości
23 %.”
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający informuje, że podstawowym przedmiotem zamówienia jest usługa rekultywacji
składowisk (gruntu), a nie roboty budowlane i że dla tej usługi rekultywacji gruntu została
ustalona i przyjęta stawka podatku VAT w wysokości 8%.
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