
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice” 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniam co następuje: 

Pytanie dotyczące zmiany zapisów SIWZ 

Wnosimy o wykreślenie zapisu zawartego w dziale pkt. 7.1 .b SIWZ oraz odpowiednich zapisów 

ogłoszenia o zamówieniu, dotyczących obowiązku posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na 

zbieranie odpadów. Wskazujemy jednocześnie, iż dla realizacji zamawianej usługi zezwolenia takie 

nie jest wymagane bowiem w zakresie posiadania uprawnień do wykonania zamówienia Wykonawca 

powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminy Sieroszewice oraz zezwolenie 

na transport. Umieszczenie takiego zapisu w SIWZ zdaniem wykonawcy narusza regulacje wyrażoną 

w § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane oraz art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez żądanie 

przedłożenia dokumentu, którego posiadanie dla realizacji zamówienia jest zbędne. Powyższe 

znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej tj. m.in. w sprawach połączonych 

o sygnaturach KIO 664/13, KIO 647/13 oraz KIO 658/13 z dnia 08.04.2013r., zgodnie z którym 

wymóg zamawiającego w zakresie posiadania decyzji na zbierania ,przetwarzanie odpadów jest 

nadmierny (nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia), nie związany z przedmiotem zamówienia i 

nie znajduje uzasadnienia w dokumentach postępowania. Rozstrzygnięcie to należy pojmować 

zwłaszcza przez pryzmat przedmiotu zamówienia w ten sposób, że nawet skoro zamawiający nazwał 

postępowanie „Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych" to w sytuacji, kiedy z opisu 

przedmiotu zamówienia wynika, że wykonawca jedynie odbiera odpady od wytwórców i innych 

posiadaczy, lecz ich zagospodarowaniem zajmuje się Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych bądź podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub 

unieszkodliwianie), to właśnie te podmioty, a nie wykonawca winni dysponować przedmiotowym 

zezwoleniem. Ponadto przedsiębiorca odbierający odpady z terenu Gminy staje się ich posiadaczem 

dopiero w momencie załadowania odpadów do samochodu, a właściciele nieruchomości na terenie 

których są wytwarzający odpady komunalne (zgodnie z art. 28 pkt 8 ustawy o odpadach Nie wymaga 

zezwolenia na zbierane odpadów zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie 

nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością) są zwolnieni z obowiązku posiadania 

zezwolenia na zbieranie odpadów. 

Proszę o podanie z jakich przepisów wynika przymus posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w 

Gminie Sieroszewice. W jakiej ustawie jest to określone. 

W związku z powyższym, mając na uwadze dyspozycję przepisu art. 7 ust. 3 pzp, iż zamówienia 

udziela się wyłącznie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy wnosimy jak na wstępie. 

 

 

Odpowiedź: 

1. Zmienia się brzmienie SIWZ w pkt.7.2 ust. 1 lit. „b” oraz pkt. 9.7 ust.1 tiret 4  z 
zapisu „posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 

komunalnych.” Na zapis „posiada aktualne zezwolenie na odbiór i transport 

odpadów komunalnych.” 



2. Informujemy również, że jeśli Zamawiający w SIWZ oraz załącznikach użył słowa 

„zebrać” należy przez to rozumieć czynność polegającą na „odbiorze śmieci” a nie 

na ich gromadzeniu lub składowaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


