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Żabia Wola, 25 listopada 2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola”. 

 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„Witam 

Składam zapytanie: " Dotyczy SWZ Informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia" 

Punkt 2 podpunkt 4 

Zamawiający zapisał, iż Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo- transportową usytuowaną w 

Gminie Żabia Wola lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy Żabia Wola, na terenie do 

którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. - w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 9d ust. 2<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/utrzymanie-czystosci-i-

porzadku-w-gminach-16797931/art-9-d> ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje: 

§  2.<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-wymagania-w-zakresie-

odbierania-odpadow-komunalnych-17945686/par-2> [Baza magazynowo-transportowa podmiotu 

odbierającego odpady]<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-wymagania-

w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-17945686/par-2> 

1. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę 

magazynowo- transportową usytuowaną: 

1) 

w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej 

gminy; 

2) 

na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 

 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu w SWZ z odległości 100km na 60 km odległości bazy magazynowo- 

transportowej.”. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ (rozdział II podrozdział 7 ust. 2 pkt 4) ppkt 1) SWZ oraz  

rozdział II podrozdział 9 pkt 2 SWZ) w następujący sposób: 

Było: 

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie 

Żabia Wola lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy Gminy Żabia Wola, na terenie 

do którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;”. 

Jest: 

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie 

Żabia Wola lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Żabia Wola, na terenie 

do którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;”. 

Było: 

„na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

c) wykaz dostępnej Wykonawcy w celu wykonania zamówienia bazy magazynowo- 

transportowej usytuowanej w gminie Żabia Wola lub w odległości nie większej niż 100 km 

od granicy Gminy Żabia Wola, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami - załącznik nr 7 do SWZ;”. 

Jest: 

„na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

c) wykaz dostępnej Wykonawcy w celu wykonania zamówienia bazy magazynowo- 

transportowej usytuowanej w gminie Żabia Wola lub w odległości nie większej niż 60 km 

od granicy Gminy Żabia Wola, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami - załącznik nr 7 do SWZ;”. 

 

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisów OPZ (pkt 4.5 BAZA MAGAZYNOWO – 

TRANSPORTOWA) w następujący sposób: 

Było: 

„Teren bazy magazynowo transportowej będzie położony na terenie Gminy Żabia Wola lub 

w odległości nie większej niż 100 km od granicy gminy Żabia Wola, i zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom trzecim”. 

Jest: 

„Teren bazy magazynowo transportowej będzie położony na terenie Gminy Żabia Wola lub 

w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Żabia Wola, i zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom trzecim”. 

 

2. Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż zmieniony został 

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert 

w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie 

z poniższym: 

 

Termin składania ofert: 01.12.2022 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 01.12.2022 r. godz. 11:00 

Termin związania ofertą: 28.02.2023 r. 
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Przedmiotowe zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminów zostały 

wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, dalej „Dz. Urz. UE” w dniu 25.10.2022 r. pod nr 2022/S 206-588101 

(w ramach zmiany zapisów sekcji III 1.3, IV 2.2, IV 2.6, IV 2.7 ogłoszenia), w związku z czym 

udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego 

opublikowaniu w Dz. Urz. UE, ewentualnie po upływie 48 godzin od momentu potwierdzenia przez 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dalej „UPUE” otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji. 

 

3. Mając powyższe na uwadze, w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

/-/ 

Piotr Rybka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z załącznikami – dokumentami wymienionymi w pkt 3) zostanie udostępnione na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz. Urz. UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie 48 

godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp 

oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy Pzp). 

 


