Zielona Góra, 17.01.2018 r.
ZDW-ZG-WZA-3310-117/2017
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY nr 1 + ZMIANA DO SIWZ nr 1
Dotyczy przetargu nieograniczonego: Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i
naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze:
ZADANIE nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
ZADANIE nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko
ZADANIE nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:
PYTANIE NR 1:
Proszę o wyjaśnienie zapisu w SIWZ:
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji na
prowadzenie działalności w zakresie odpadów z grupy 13 05"
Pytanie czy w/w zapis dotyczy wyłącznie transportu odpadów, czy dotyczy on w zakresie kompleksowym? Czy
dopuszcza się też, aby Wykonawca mógł polegać na decyzji która posiada wskazany przez niego
Podwykonawca ze względu na to iż jest to mała składowa część całej oferty?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ polegającej na ANULOWANIU warunku posiadania aktualnego
zezwolenia wydanego w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odpadów z grupy 13 05,
a co za tym idzie - WYKREŚLENIU ppkt a) z pkt 6.2 Instrukcji dla Wykonawców „O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
DOTYCZY ZADANIA nr 3 i nr 4: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie
wydane w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odpadów z grupy 13 05 zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.)
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, za wystarczające do spełnienia warunku
udziału w postępowaniu Zamawiający uzna, gdy wymagane uprawnienia posiadał będzie co najmniej jeden z
Wykonawców, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej
części zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
W związku z wprowadzoną zmianą do SIWZ, ANULUJE SIĘ pkt 1) w pkt 8.7. Instrukcji dla Wykonawców:
(DOTYCZY Zadania nr 3 i 4: aktualnego zezwolenia wydanego w drodze decyzji na prowadzenie
działalności w zakresie odpadów z grupy 13 05 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (dz. U. z
2013 poz. 21 z późn. zm.)
POPRAWNE BRZMIENIE PKT 8.7.PO ZMIANIE TO:
8.7.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
8.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
w pkt 6.2.b) Instrukcji.

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Jednocześnie w Opisie przedmiotu zamówienia dot. Zadania nr 3 i 4 , pkt. IIa. OPIS ZAKRESU
SEPERATORÓW , ANULUJE SIĘ pkt 8 „Wykonawca musi posiadać odpowiednie pozwolenia na transport i
unieszkodliwianie odpadów wg przepisów ustawy o odpadach”.
W związku z powyższym, na mocy art. 12 a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający (zgodnie z informacją
zamieszczoną na BIP ZDW w dniu 15.01.2018 r.) przedłuża termin składania ofert z dnia 17.01.2018 r. do dnia
01.02.2018 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2018 r. o godz. 10:30, w pokoju nr 03-piwnica.
Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający przekazał w dniu 15.01.2018 r. do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu, które zostało opublikowane w dniu
17 .01.2018 r. pod nr 2018/S 011-021491.
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