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Zmiana i wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z
materiałem w sezonie 2014-2015”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
Udzielając odpowiedzi na zadane przez nas pytania i wyrażone wątpliwości związane z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej
między innymi informację, o zmianach, jakie zostały wprowadzone do tej specyfikacji. Jedną z tych zmian
stanowi regulacja odnosząca się do wywozu śniegu. Otóż zgodnie z nowymi uregulowaniami w tej kwestii,
wywóz śniegu ma się odbywać wyłącznie na polecenie Zamawiającego, przy czym odstąpiono od
wskazania miejsca składowania tego śniegu. Zgodnie z nową dyspozycją Zamawiającego, wykonawca
wywożący śnieg ma obowiązek jego zagospodarowania we własnym zakresie.
Stwierdzamy w związku z powyższym, że dyspozycja ta jest sprzeczna z przepisami regulującymi
zasady utrzymania czystości i porządku w gminach i wyrażamy w tej sprawie następujące stanowisko.
W odniesieniu do śniegu pochodzącego oczyszczania placów i ulic , odnoszące się do niego
rozwiązania znajdują się w przepisach art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13. 09. 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) , w myśl których gminy zobowiązane są
do zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i
pozbywanie się błota, śniegu i lodu. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tego
samego aktu prawnego, w uchwalanych przez radę gminy regulaminach utrzymania czystości i porządku
w gminach powinny być ustalone między innymi szczegółowe zasady uprzątania błota, śniegu i lodu z
terenów nieruchomości służących do użytku publicznego. Z postanowień tych przepisów jednoznacznie
wynika więc, że śnieg i lód podlegają reżimowi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
gdyż to w oparciu o jej postanowienia rada gminy powinna ustalić szczegółowe zasady pozbywania się
śniegu (w tym np. miejsca jego gromadzenia po uprzątnięciu z nieruchomości).
We wprowadzonym do stosowania Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Swarzędz, kwestie, o których mowa w art. 2 pkt. 1 lit. b Ustawy, zostały potraktowane zdawkowo, co nie
oznacza, że Gmina Swarzędz nie ponosi odpowiedzialności za ich realizacje zgodnie z przepisami prawa.
Gmina nie ma prawa przenosić ciężaru odpowiedzialności za właściwe zagospodarowanie (składowanie )
śniegu uprzątniętego z ulic i placów, na wykonawców świadczących usługi zimowego utrzymania dróg, bo
nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych. Jeżeli Gmina obejmuje przedmiotem zamówienia czynności
wywozu śniegu (nawet tylko na wyraźne polecenie), to ma obowiązek wskazać miejsce, w którym
wykonawca ma obowiązek składować wywożony śnieg.
Mając powyższe na uwadze oczekujemy na sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w powyższym zakresie.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W rozdziale 2 „Opis
przedmiotu zamówienia” pkt.1 „Zakres zamówienia obejmuje”, ppkt. 4, w miejsce treści:
„Wywóz spryzmowanego śniegu, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje we
własnym zakresie” wprowadza zapis:
„Wywóz spryzmowanego śniegu, na polecenie Zamawiającego, na teren działki nr 1582,
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Kirkora/Poznańskiej w Swarzędzu, lub inne miejsce
wskazane przez zamawiającego”
Ponadto, Zamawiający nadaje nowe brzmienie pozycji nr 4 w formularzu ofertowym: „Wywóz na
polecenie Zamawiającego spryzmowanego śniegu/zmarzliny”.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w
składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 05. 11 . 2014r. do godz. 10:00
(Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia
05. 11 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
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