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RS.0003.2.2022 

Pani 

Halina Mądra 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Świebodzicach      

w/m  

 

 W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.07.2022 r. Pana Marka Gąsiora - Radnego Rady 

Miejskiej w Świebodzicach, przekazane w piśmie znak: BR.0003.34.2022 z dnia 

14.07.2022 r. dotyczące zamówienia publicznego na wywóz nieczystości.  

Uprzejmie wyjaśniam, że w SWZ w sprawie zamówienia pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy 

Świebodzice”, nie wskazano pojemników – KP7, którymi ma posługiwać się 

wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy. 

Na podstawie art. 112 ustawy Prawa Zamówień Publicznych określenie warunków 

udziału przez zamawiającego następuje podczas etapu przygotowywania 

postępowania. Spełnienie postawionych wymogów przez wykonawcę jest 

niezbędne, aby wykonawca został dopuszczony do udziału w danym postępowaniu.  

Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców. 

Ponadto zgodnie z § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Świebodzice przyjętym uchwałą nr XXXIV/230/2020 z 20 grudnia 2020 r. 

„Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) do 

zbierania odpadów komunalnych i ten obowiązek został przekazany na wykonawcę 

usługi w tym przypadku firmę ALBA Sp. z o.o. stosownie do zapisów umowy o nr 

RS.271.13.2021 z dnia 30.12.2021 r.  w § 1 ust 7 :  

„Wykonawca usługi w ramach realizacji zamówienia wyposaży nieruchomości 

niezamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane oraz w worki lub pojemniki do 

selektywnego zbierania odpadów. Wielkość pojemników ilość worków Wykonawca 

usługi dostosuje do zapotrzebowania właścicieli nieruchomości niezamieszkałych , 

bądź najemców” 

Otrzymują: 

1. Pani Halina Mądra Przewodnicząca Rady Miejskiej  

2. RS a/a 

 

 

Sporządził: Przemysław Grzybowski Wydz. RS 


