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Żabia Wola, 03 stycznia 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 

podstawowym bez negocjacji pn.: Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych 

na terenie Gminy Żabia Wola. 

1. Działając na podstawie art. 284 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 zapytania wraz z odpowiedzią: 

 Pytanie Wykonawcy: 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym warunków udziału w 

postępowaniu. Wśród warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymienił wpis do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Tymczasem zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska (skan w załączeniu) podmioty zajmujące się opróżnianiem koszy ulicznych i 

sprzątaniem dróg będące wytwórcami odpadów, nie muszą posiadać wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli nie obsługują mieszkańców. Dla realizacji usługi polegającej 

na sprzątaniu przystanków komunikacyjnych i ich odśnieżaniu nie jest konieczne posiadanie 

wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, wystarczy jedynie posiadanie wpisu do rejestru BDO w zakresie 

transportu odpadów o odpowiednim kodzie.  

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o nie wymaganie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej wśród warunków udziału w w/w postępowaniu. Wymaganie od 

wykonawców wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości znacznie ogranicza konkurencję i dostęp do 

zamówienia. Wpis dotyczy innego rodzaju działalności niż jest przedmiotem niniejszego 

postępowania. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i usunięcie zapisu SIWZ, który 

dotyczy obowiązku okazania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na etapie przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych.  

 

 

 



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu polegający na  posiadaniu  przez 

Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 

ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i nie 

dokonuje zmian SWZ.  

 

2. Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz związania jej treścią 

pozostaje bez zmian. 

 

                 Wójt Gminy 

       Żabia Wola 

               /-/ 

       Piotr Rybka  


