
 

 

Swarzędz, dnia 08.03.2022 r.   
   

Nr postępowania: WRPZP.271-05/2022 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1129), Zamawiający, udziela wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą: „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych  
w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe)  
z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz” o numerze referencyjnym 
WRPZP.271-05/2022.  
 
PYTANIE: 
 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe,  
tj. „Oświadczenie w zakresie emisji spalin pojazdów podlegających ocenie” i dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymaganej normy emisji spalin. W nagłówku formularza tego 
oświadczenia (zał. nr 4 do SWZ) wymieniono normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6, co wskazuje, 
że w wykazie należy podać dane tylko pojazdów podlegających ocenie, tj. spełniających normę emisji 
EURO 5 i EURO 6. Natomiast w rozdz. IV pkt 2 SWZ mowa jest o wymaganej normie emisji spalin 
min. EURO 4, co sugeruje, że w ww. oświadczeniu należy zawrzeć również dane pojazdów 
wskazywanych przez Wykonawcę do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  
w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. 
Proszę o wyjaśnienie, czy dane pojazdów spełniających normę EURO 4 należy podać na etapie 
składania oferty. 
 
Odpowiedź:  
Na potwierdzenie że oferowane usługi są zgodne z kryterium oceny ofert (aspekty środowiskowe), 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Oświadczenia w zakresie emisji spalin pojazdów 
podlegających ocenie – Załącznik nr 4 do SWZ. Natomiast Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
terminie, aktualnego na dzień złożenia Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy  
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami – Załącznik nr 8 do SWZ. W związku z powyższym, na etapie składnia oferty, Wykonawca 
nie jest zobowiązany do przedłożenia informacji w zakresie pojazdów spełniających normę emisji 
spalin EURO 4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał stosownych zmian w Formularzu 
ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. 

 

       

 

       

                                                                                         

 

         


