
Radomsko, 17.01.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia

Dotyczy:  Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
    Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i 
     chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

Pytanie:
W przedmiotowym postępowaniu prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie warunku udziału w 
postępowaniu,  polegającego na posiadaniu sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej tj.  osiągnięcie w 
każdym z ostatnich trzech lat obrotowych 2010-2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, średniego obrotu rocznego rozumianego jako przychód netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów na poziomie nie niższym niż 10 mln zł.
Z dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego nie wynika, że zarówno wartość 
zamówienia jak i jego skomplikowanie wymagają postanowienia tak wysokiego warunku udziału w 
postępowaniu. Uważamy, że pozostałe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej czyli 
posiadania ubezpieczenia OC oraz środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie 3 
mln zł w pełni odzwierciedlają możliwości Wykonawców do zrealizowania zamówienia.
Tak  wysoko  postawiona  poprzeczka  po  pierwsze  ograniczy  możliwość  udziału  firm 
specjalizujących się w budowie składowisk odpadów, ponieważ mało która firma z przedmiotowej 
działalności  osiąga  wymagane  przez  Zamawiającego  roczne  obroty,  jak  i  skutkować  będzie 
udziałem w przetargu wyłącznie dużych firm budowlanych. Uniemożliwi to zarówno wykonanie 
zadania w niskiej cenie jak i wybór Wykonawcy posiadającego wieloletnie doświadczenie w branży 
dotyczącej realizacji składowisk odpadów.
W związku z powyższym zwracamy się  z  prośbą o  wykreślenie  ze  SIWZ warunku udziału  w 
postępowaniu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  tj.  osiągnięcia  średniego  obrotu 
rocznego z ostatnich trzech lat obrotowych na poziomie nie niższym niż 10 mln.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wykreślenie  ze  SIWZ  warunku  udziału  w  postępowaniu 
dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  tj.  osiągnięcia  średniego  obrotu  rocznego  z 
ostatnich trzech lat obrotowych na poziomie nie niższym niż 10 mln. Jednocześnie Zamawiający 
informuje,  iż  w  przypadku  nie  spełniania  powyższych  warunków,  Wykonawca  może  wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych – Dziennik Ustaw z 09.08.2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami.
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