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ZP 341/13/10
Odpowiedź na zapytanie

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym
na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i wywozu śmieci
z koszy przystankowych na terenie gminy Kołbaskowo

W dniu 25 maja br. wpłynęło zapytania następującej treści:

W nawiązaniu do SIWZ postępowania przetargowego na "Usługi w zakresie sprzątania
przystanków autobusowych i wywozu śmieci z koszy przystankowych z terenu Gminy
Kołbaskowo " mamy uwagę: uważamy, że niezbędne jest dla świadczenia usług w zakresie
objętych zamówieniem posiadanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu
gminy Kołbaskowo. Państwo wymagacie jedynie zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów, które wynika z przepisów Ustawy o odpadach, ale wymóg ten jest wymagany w
przypadku części zamówienia tj. sprzątania przystanków, ponieważ wówczas podmiot
sprzątający, koszący trawę itp. jest wytwórcą odpadów. Natomiast w przypadku wywozu
odpadów z koszy ulicznych, w których to odpady gromadzone są przez mieszkańców i innych
użytkowników komunikacji autobusowej, podmiot wywożący te odpady z koszy nie jest ich
wytwórcą lecz odbiorca odpadów komunalnych. Dodając fakt, iż Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. z późno zmianami wart. 1.1 mówi:
"Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. "Wynika z tego, iż na świadczenie
usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
danej gminy, w tym przypadku gminy Kołbaskowo, niezbędna jest stosowna decyzja.
Pozostaje kwestia definicji "właściciela nieruchomości" którego definicja jest jasno
określona w wyżej cytowanej ustawie (jak i wydanej na jej podstawie Uchwały Nr
XXXI/407/06 przez Radę Gminy Kołbaskow z dnia 20.02.2006 r.):
Ilekroć w ustawie/regulaminie jest mowa o:
Właścicielach nieruchomości, należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Gmina Kołbaskowo jest użytkownikiem nieruchomości - przystanków autobusowych.
Reasumując, do wykonania zadania polegającego na wywozie odpadów z koszy ulicznych
zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, niezbędne jest posiadanie zezwolenia na
odbiór i powinno być to zamieszczone w SIWZ w wymaganiach dla Wykonawców.

Odp.: Przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem o wartości mniejszej niż kwoty
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (postępowanie krajowe). W postępowaniach takich
Zamawiający może poprzestać wyłącznie na oświadczeniach wykonawców w zakresie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ustawy - bez
konieczności żądania jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych
warunków. Może również, jeśli uzna to za zasadne, dokonać opisu sposobu spełniania
wszystkich lub tylko niektórych z warunków, kładąc nacisk wyłącznie na te, które są
niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W niniej szej sprawie
zamawiający skorzystał z tego uprawnienia i zażądał wykazania przez wykonawców między
innymi zezwoleniem na zbieranie i transport odpadów komunalnych na terenie powiatu
polickiego (zezwolenie z art. 28 ustawy o odpadach). Zamawiający nie uznał natomiast za
konieczne żądania od wykonawców zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu
gminy Kołbaskowo - w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie, które to zezwolenie, zdaniem Zamawiającego nie jest tu wymagane.
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