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oD\x/oł-ANIE
Nrnieiszvm dzałaiąc na poclstarvie art. 1B0 ustarr,1- z dnia ż9 srlcznta 2004 t Prawo
zamówień publrcznvch (t1. Dz. L, z 201,9 r. po7,. 1843 z poź,n. zm), zxłanej dalej ,,PZP" składam
odrvołanie wobec pclstanowień specyfikacji istotnvclr warunkólł, zamósvtenia (dalej ,,SI§fZ")
sp<_ltządzonej na potrzebl postępo.uvania pn. ,,Odbieranie i zagospodarolvanie odpadórv
komunalnych od rvłaścicielinieruchonrości zamieszkałvch z tefenu gn iny Dzierzgoń, rv okresie
01 sĘcznia 2021t, _ 31 grudnia2023t." (zwanegcl daiej ,,Post€porvaniem"),
Gmin ę D zterz gon (zwane5;o dalej,,Z amawia ąc,vm")
j
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Młcin Bogdan i Wspólnicy

ul. \Wojska Polskiego 53 lok. 4 19-300

.

w.kmcelaria-mb.pl
tei.:888 200 051,

Ełk

prorvadzonego pfże'z

e-mail: sektetatiat@kancelaria-mb,pl

str.

1

Składając ntuejsze odrvołanie z^tłwcala1 Zamawiającemu nafuszenic następuiąc},ch
przepisów ptav-a:
1) att. 7 ust. 1 PZP w zw. z
22 ust. lb pkt 1 PZP otaz aft. ż2 ust. 1a PZP poptzez
^tt.
sfclrmułor,vanie warunków udziału rv postęporvaniu w zaktesie irompetencii lub uprau,nień do
prorvadzenia określone1 działalnościzarvodo$Iej w sposób nieproporcjonaln,v do przedmiotu
zam<iwienia tj. rv jakim Zamawtaląc1l wyma€ła;

a)

posiaclania zezlvcl\enta na ptclrvadz ęńę dziaŁalności w zakl,esi.e tlanspoftu odpaclórv
komunalrrl.ch zgodrrie z att. 49 tist. 1 lub aft. 233 ustawl, z dnla 1'1 grtrdnia 2012t. o
odpadach (t.1. Dz. LI. z,2020r. poz,.797 ze zm.) - 5.1 pkt 2 ppkt 1) iit. b) SI§(Z, w
sytuacji gdy z po-,łrższego przepisu rwnika, ż clbecnie już nie funkcjonują przepisrdot. rvvdarł,ania ze?,woleń na tfanspcjlt odpadów a wymaganv jest rvpis do BDO
pror.vzrdzony puez marszałka w-oiervództrva na podstawie art. .ł9 ustar.v}, z dni:a 1,4
grudnia 2012t. o odpadach,

b)

posia<lańa ,,ze,zwolenia na prorvadzenie clziałalnościw zakresie zbierania odpadórv
komunalnvch", zgodnię z att. 41 ust. 1 ustau1,- z 14 gnrclnia 201,2t. o r:dpadach (t.j.
Dz.L], z 2020r. poz.797 ze zm.) - 5.1 pkt 2 ppkt i) lit. c) SIW'Z, podczas gd,v w
tamach realtzaclt zamów;.ęflla nie dochodzi do z,bl,etania odpadórv, a jedvnie
cldbierania odpadólv komunainych od rvłaścicielinieruchomclścirv rozumieniu art. (ld
ust. 1 ustalł.V z dńa 13 września 1996 r. () uftz)-mxniu czr-stości i porządku rv gminach
(t.j. Dz. {_]. z 202ar. poz. 1439) otal ptzekazania rrrstalacji komunalnej dcl
zag( )sp( ,tler. lrvatria.

z

att. 22 ust. lb pkt 3 PZP otaz att. 22 lst. 'l,a PZP poptzęl,
sfotmułowanie \\,afunlrów uclziału §/ postępo,;i,aniu rv zakresie zdolrrościtechnicznei lub
zarvtidor.vei w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia w zakresie, w iakim
Zatnavlający \!,ymaga od rwkonar,vcv spełniania rvvrnagań okteślonr,ch lv Rozporządzentu
N{inistra Spraw Wervnętrznvch i ,\dministracji z dnła 19 iutego 202&. lv sprawie rwmagati w
zakresie ochtonv przecirvpoźarorvej jakie mają spełniać obiekri, budorvlane lub ich częścioraz
inne mlejsca ptzęlnaczone do zbietańa, magaż1-1}o\ł,ania iub prż,ęt\ratzańa cldpaciórv @z.{_I . z
2()20r. poż. 296) rwdanego na podstawie art. 43 ust. B ustawy z clnia 14 grudnia 2012r.
odpadach (t1 Dz. L. z 202h. poz. 797) - 5.1 pkt 2 ppkt 3) lit. c) SIWZ, podczas gclr, określonv
ptżez Zarnawiającego clpis przedmrotu zamćlrvienia polega jedynie na odbiotze odpaclów oraz
przekazanlu ich do zagospodatowania, rł,skazane r<>zpr>tzą<lzenię zaśreguluje wltnaganie w
zakresie ochtclny pruecivpożatowej obiektórv lub ich części,ktć>re zostałv przeznaczone do
z,bletania, magażyno§/ania lub przet:warzańa <ldpadólv, a takie czynności nte mieszczą się w oprsic
przeclmioru zanlórvic,lria.

2) att. 7 ust.

1,

PZP

,w z§/.

<"l

3) att. 29 ust. t PZP i at1". 7 rrst. 1 PZP w zw. z art. 6d ust. 4 pt t 5 ustawy z dńa t3
wtześnia t996 t. o luttzymaniu czy§tości i potządku w gminach (t.i. Dz. U. z 2020t. poz.
1439) pc>ptzez zanjechańę zobowiązańa wykonawcy do wskazania w ofetcie instalacji" do
których będzie ptzekazywał odpady odebrane od właścicie]inieruchomości, w sytuacji gdy
pfżepis aft. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dfiź 1,4 wtzeŚńa 1996 r. o uttzymaniu czystoŚci i potządku w
gminach \ilymaga, aby w SI§7Z zamasłiajłq zobovłtązałwykonawcę do wskazania instalacii w

stt. 2

ofercie - \\,, pfżvpadktl udzielania zamówienia publicżne€]o na odbietanie
§ch odpadórv,

i

zagospodatow,vrvanie

4) att.91 ust. 2 i ust" 3 PZP v/ z\ń/. z att.7 ust. 1 PZP poprzez sformułorvanie kr; tetium occn]ofen ,,C)dległośćbazy magazynowo-tfanspoltorvej od granic_,v grruny Dzietzgoń" - 13.3 tabela
ol^z 1,3.3 pkt 2) SIWZ, \v sposób porvodując],, ze:
a) nie odnosi się ono dcl przcldmrotu zam<iw-ienia ti. nie wpłłrva na jakośćczy fi_inkcjonalność
usług będących przedmicltem zamówienia. a de.lacto sprorvzLdza się d<_l posiadarrega pIzeż danego
rłf .konarvcę p otenc a łu techniczn egcl, cz\.li dott cz}, lr, łas ciwo ści rłrykonarvcy,
j

b) nieuzasadrrionego fat1,on,żott ania podmlotórv maiących siedzibę ibaz,ę rv gpninie Dztel;zgoń.

Mając na u\ń/adze powyższe zafllty wnoszę

1.

2.

o:

uwzględnienie oclwołarria,
nakazanle'7,amawia)ącemu - Gminie I) zietzgon
1) r.vykreśleniezapisu 5.1 pkt 2 ppkt 1) lit. b) SIWZ otaz zapls ó.5 ppkt 1) 1it. b)

2)

SI§(/Z,

r,lł,lłreśleniczapisu 5.1

pkt 2 ppkt t) lrt. c) SI\VZ ot^z zapls 6.5 ppkt 1) Jlt.

c)

SnVZ,

3)

wr-kłeślerriezapisu 5.1 pkt 2 ppkt 3) iit. c)

4)
5)

rłrkreśleniepkt 2 formrrlarz ofcrtoNcgo stxnorviącego załączntk nt 2 do SI'§7Z,
sformułolł,anie rł, formularzu ofertor.r,vm stanor.viącynr z.ałączńk nt 2 clo SI§{/Z
z,obcxvtązania rł,ykonarvc\, do wskazania instalacji, do któ4-ch będzie przekazlwal
odpadv odębrane od u,łaścicielinietuchomości, a w konsekwerrcji zastąpienie rv §4
ust. 7 wzoru umo§,\i stanowiącega załączńk nr 9 do SIWZ treścią,,Oclpady
zebtane oc1 rł,łaścicielinieruch<>mości zamieszkałych z tetenu grnirr__v I)zierzgoń,
Wykonau,ca zoborviązanv jest zagospodarorvaĆ (poddaĆ odzvskowi lub
unieszkodlirvieniu zgodnie z rłl,maganiami clchtonv śtodo..viska i obov.iązujłcym

SIWZ
otaz usunięcie Załącznika Nr 10 do SIWZ,

or^z 7.aps ó.5 ppkt 1) ltt" g)

SIWZ

ptawem clraz l)lanem Gospcldarki Oclpadaml dla Wojer,vództta Pomotskiego
2022, stanowiącym załącznk clo Uchrvały Nt 322/XXX/16 Scimiku
\Województrva Pomorskiego z dnia 29 gtuclnia 2a16 r. §(/ykonarvca zobow-iązany
jest do przekazania odpadórv z urł,zględnieniem porvyzsz,vch regulacji do instalacji
fetcie",
6) ul.kreślenie z SIWZ pozaceno§.ego Ęterium oceny clfert, rvskaz"nego w i3.3
tabela ataz 13.3 ppkt 2) SI§7Z (,,Odiegłośćbazv magazynowo-tfanspottowei od
granicy gminv Dzierzg<>ń") i w ślad za q,m zmianę wag poszczególnych kryteriórv,
uu,zględruenie konsekr,r.encji porłvższvch zmian w treściogłoszenia, dalsz1 clr
postanorł.ieniaclr SIWZ otaz zlłącz,nikach,
zasądzeńe oci Zanrarviającego 11a lzecz Odv,clłujacegcl kosztćxv postępowańa przed
Iłaj orvą I zbą Odrvo ła-rvczą.
w-skazan,lrch rv

3.

4.

o

str. 3

Interes pfa,,ń/ny do wniesienia odwołania
pzp,
zgcldnie z art, 179 ust, 1
odrvołującenru przysługuie uptawnienie clo wrriesierua odwołania,
i może ponleśćszkoclę rv wyriku
borviem nra interes prawn\. w ozvsk^niu clanego zamóu,ienia
publicznych, Przewidziane
naruszęnia puez l,amarviającegtl przepisolv ustawJ, prawo zamórvień
utrudrriają
ptzez Zamalvia)Ęcego \v SI§/Z nieprawidłorve i dlskrvmlnujące postano\l,ienia
postęporvaniu,
Oclrvołującemu złożeniękonktrrencvinej oferq,lv ptzedmi<)to\^,\-1]1

Termin na wniesienie odwołania
.iil zrviązku z faktcm, tż 7,amalvtalącv zamreściłna stronie internetorvei SI§7Z dnia 16

rvrzeŚnia

a takzę \\, q,,m samym clniu opubiikc,lrvano ogłoszenie o zamówieniu r,v Dzienniku
28 rvrześrua2ażat
|il2ęd6y,l1,m tlnii fiuropeiskiej, to odrvołująq skłaciając odv,ołanie dnia
2020r..

clochował terminu przeu,idzianego w ^tt, 18ż ust, 2 pkt 1) P'ZP,

UZASADNIENIE

1. Zarzury- dot. sfotmułov,ania waranków udziału w PostęPowaniu W

zakrcsie
kompetencii lub apnwnień do prowadzenia okrcślonejdziałalnoŚci zawodowef w
sposób nieprcporcionalny do ptzedmiotu zamówienia
§(/ ptzeclnriotorwrn postęptlrvanir_r 'Zanarvtając1, okreŚ.lił rueProPorcjonalne clo
przedmioru zamówięnia rvarunki uclziału rv p()stępo\\,aniu rv zakresie kompetencii lub uPrarvnień
<1o ptorvaclzenla {Lziałalnclścizarł.odorvei, a rrrianorvicie rv 5.1 pkt 2 ppkt 1) iit. b) SI§7Z rvskazał,
ze -§r postępo\l,aniu mo$4 :vziąc udział rvykonar,vcy, którzy spcłniala warunki udziału lv
postępowaniu rlo§czące posiadania z,ezrvdlerlta na ptorvadzenie działalrrościrv zaktesie
19 ust 1 lub att. 233 ustawv z dnia 1'ł grudrua
trallspoftu odpadów komunalnych zgodfue z
^rt.
2012 t. o odpadaclr (t,j. Dz, Li. z, 202k. poz, 797 ze zm.). a .,v konsekwencji Zamalvia)ąc.v w Ó.5
ppkt 1) tit. b) SIV,'Z zoborviązuje rra,konar.vcę do z,łazenia na rvezwanie kopii zezrv<>Ieńa na
pror.vadzenie działalnościu, zaktesie transprlttu odpadórr. komunalnvch zgodnie z, art, 49 :ust. 1
lub art. 233 ustarw drria 14 gtudnia 2012 t o odprrclaclr.
'l,amaxviającego w sformułorvaolr.11./lv
'ń,'pienvszej kolejności wsi<azać nalezy, iż błędem
zapisu SI§(Z jest posłuzenie się nieobor.viązując.l,rni już przepisami rv zakresie posiadarria
zezwolerria na tlansport odpadórł,. Zgodnie z art. 49 ust. 1 usta\\ry o odpaclach marszałek
ptowadzi rej estr podmrotórv:
1
) rvpro,uvad zającv ch ptoduktv,
2) wprowadzaiąc),ch pto<luktv rv opakou,aniach,
3) prorvadząc,vch jednostki handlu detalicznego lub huttowego, rv których są oferorvane torby na
zakupy z twofżnva sżtuczile€](), objęte opłatą recvklingorvą, o któtej m()wa w aft. 'lOa ustawl, z
dnia 13 czef\łrca 2013 r. c,l gospodarce clpakorvaruami i odpadalrri clpakorvaniorwmi Pz. U. z,
2{'119 r. poz. 54ż,1403 i I579 oraz z 2a20 r. poz. 284),
'ł) gospodarujących odpadamr
- z\!,any dalej "rejestrem".
Natomiast rv mvślart. 50 ust. 1 pkt 5) rłlzej cvtowanej usta§,y matszałek r.vojew-Ćlclztw-a dokonuje
wpisu do tejestru na rvniosek z zaktesu niniejszej ustawv transportuiąclch odpady.

rvoi ervództrva

str.4

znalduił się w
zagadnienia z zaktęsu tfżnspoltu oclpadćlw
C)becnie
'vszystk]e
przedsiębiorców transportującvch
kompetenc]ach marszałkćrrv woiervództw-. §(/ ptzypadkrr
świet}e oborviązujących przepisórv nie ma \wż
oclpad\,, po trzt,skaniu rvpisu do teiestru, w

konie.zności. uzyskirvania zezlvoleń na transport odpadów,
przechodząc do koiejnego zatzwtw, należy wskazać, iż zarrrarr,_iając__v określił
uclziału §/ postępolvaniu u, zakresie
nieptoporcionalrre do ptzeclmlotu zamówicnia rvatunki
zarv<ltlor,ve], a mianowicie r",5,1 pkt 2
kompetencii lub uprawnień do ptov,adzenia dziaŁa]ności
uclztał wvkonawcy,któtzl spełrriajł
ppkt 1) lit. c) SIWZ rvskazał, że rv postępowaniu mogą wztąć
zęzvlolenia na prolvadzenic działalnościw
lvartrnki udziału \\- postępowaniu dofi,czące posiacla ńa
1 ustarw z dnta 14 gr. rdnia 20I2t,
zakresie zbteraniaodpadór. komunalrr\ ch zgoclnie 7 art. 41 ust.
,Zamarł,iający
w ó,5 ppkt 1)
o odpa<lach (t.1. Dz. lJ. z 2020t. poz. 7t)7 ze zm.), a w konselrw enc)i
zezrvcllenia na prorvadzenie
lit. c) sl§fz zobowrązujc rwkonaw cę dc, złożenia na wczwanie kopii
z art. 41 ust, 1 ustarł-1,, z dnia 11
działalrrościrv zakłesie zbicrania odpa<low komunalnvch zgodnie
grudnia 2012l o <ldpadach.
$1lżei w.vmienion}, q,atlrnek udziału \\, postęporvaniu został Ptzez Zamalviająceg<ł
do
określon, w sposób niezasadn1,-, bor.viem lv ramach realizacli zamówienia nie dochodzi
(ld
ust, 1
art,
z7ltęranlaodpaclórv, a jedvnie octrbięrarua od właścicielinierrrchomoŚci rr.' tozumieniu
Dz, U, z
ustawfl z dnta 13 rvrześrua 1996 t. o Llttz,vmaniu czvstości i porządku rv gminach {t.j,
2020r. p<:z. |139) clraz ptzekazańa instalacji komunainej clo zagospodatolvania, zatem do
prarviclłorr.,e 1

rcahzacjlzamówielria zbędne jest posiadanie zezlvolenia na zbięrańę odPadórv"

2. Zatzlt dot. sformułowania wafunkóv/ udziału v/ postępo\Maniu w zakresie zdolnoŚci
technicznej lub zawodorvejw sposób nieptoporcjonalny do przedmiotu zamówienia

7,amas,ta'ląc.v v, 5.1 pkt 2 ppkt 3) lit. c) S]§7Z lŃ-ymaEła od rrrykonawcv spełniania wl,magań

lńrewnętrznvch i Admrnistracji z dnta 19 lutegcl
okrcślonych rv Rozporządzeniu N{inistra Sprarv
2O2ar. w sptawie wvmagań rv zakresie ochronv ptzecirłpożatorvej jakie mają sPełniaĆ obiekt1'
budor.vlane lub ich częścior^z lnt:,e mlejsca przęzn^czone do zbieranta, magazynowania lub
ptzętwatzarlta odpa<lóu- (Dr U" z 202()r, pc>z.296) rwclanego na podstawte art. 43 ust, 8 ustaw-,v z
dnia 14 gludnia 2()1,2t. o odpadach (t),Dz. Ll. z 2020r. poz"797), a r.v konsekwenciilv ó.5 ppkt 1)
Iit. g) SIWZ zobow-iązuję q,,yĘonarvcę <1o z,łożeńa na r.vezv.anie oświadczenia o spełnieruu
rvymagań zgodnie z Rozporządzeniem Nlinistra Sprarv Wervnętrznych i Administracji z dńa 1L)
lutego 2O20t. lv sprarvie wrymagań rv zaktesie ochtony przeciwpozarorve] iakie majł spełrriać

do zbietarria, magaz\-rrorvania
ltrb puet_warzalja odpaclów (Dz.L]. z 2020r. poz,. 296), któte to należałoby ziclżvc zgodnie ze
obiekt1, budorvlane iub ich częścic>raz inrre mrcjsca przezn^czone

wżofem stanou,iącytn Załączrllk nr 10 dcl Sl§7Z.
\Warunek ten został sformułcrrvan\I przez żamaw,iającego w sposćlb rueproporcjorralny do
ptzedmiotu zamówienia, bowiem reallz,aqa zamórvienia pcllega iedlnie na cldbiorze odpadórv
otaz ptzekazaniu ich dcl zagosporlatorvania, rvskazane rozporząózenie zaśteguluje rł,vmagania rrzakłesie ochrony przecirvp<lzaro.ł,ej obiektórv lub iclr części,które zostaty przeznaczorre dt,
zbteranta, magaz)rflowania iub przetw^tzaflia odpaclórr., a takie czvnności nie rrrieszczą się rv opisie
ptzedmiotu zamósvtertta. \X/ konsekrvencji rtrykonalvca tea7jzujący zamórvienie nie musi spełniać
r,wmagań okreśionych rv /w tozpcl tządzeniu.

str. 5

do rvskazania w ofercie instalacji, do
3. zarzwtzaniechania zobowiązania rłrykonawcy
od właścicielinieruchomości
których będzie przekazysvał odpady odebrane
(ldust.4 pkt 5 ustarv1 z dnla 14 września1996 t, o utfzymxl}iu czr-sttlścii
miasta w prz,vpadku spc>tządzanla
porządku w gminach §,'cljt, burmistrz lub prezvdent
rv niej lv szczegćllnościinstalrrcle, w
specyfikacji istotnr,,ch rvarrrnków zamór,r,ienia określa
oclbierajacv oclpad,v komunalne od
szczególności instalacje lromunalne, do których podmrot
Zplodrue

z

att.

clclpadv - r;l pfzr]padku uclzielarria
rvłaścicielirrieruchr;mości, jest obowiązanv ptzekazać oclebrane
nietuchomości lub zoborviązuje
zamórvienia publicznegtl na oclbietanie odpadów od rvłaścicieli
zamówienia publicznego na
,
do rvskazania takich instalncji §u, <ifetcie w pfżypadku udzielania
niervielkrch ilościodebtan,vch
oclbierarue i zagclsprrclarorvlłvarrie wch clclpaclórr,; w przvpaclku
tu zbietalącego te odPad;',
odpa<lów selek§-r.vnic zbieranych mozlirł,e 1est rvskazanie podmio
\W zrviązku z pclrwższv m Zarrra.vlalĄc,v zaruechał zobclrviązania rłl'krlna§'cY do r,vskazania
do kton,clr bęclzie przekazytvał odpady odebrane od rr,łaścicieli

w ofercie

instalacji,

niertrchom<;ści, pomirrro iż obligu]e go do tego przepis pra\\-a,

4.

sformułorvanie kryterium oceny ofert ,rOdległośćbazy magazyno\#otfanspoftorvej od granicy gminy Dzietzgoń

Zatzlt

Zgo<lnie 7 arr_. 91 ust. 1, i 2 Pzp 7,amasviaiący rvybiera ofertę najkorzystntejszą na
poclstatvie kn teriów ocenv ofert określc_,nych w specyfikacji istotrrvch rvatunkórv z'.rmórvienia.
I{ł,teriami oceny ofert są cena lub kclszt albo celna lub kclszt i inne kn,teria odrroszące się do
przedmiotu zamóu,ienia, lv szczególności:
1) jakość,lt, §,m patametn techniczne, rvłaścirvościestetvczne i funkc]orralne;
2) aspekw społeczne, lv tvm inregracja zawodorł,a i spclłeczna osób, o ktćlrych mowa w aft. 22
ust. 2, clostępnośćdla osób niepełnosptawnych lub uwzględnianie potrżeb użytkowrrikórv;
3) aspekn środowisilo,we, w §m efektywność enetgetyczta przedmiotu zamówienia;
-ł) aspckn innowecr incl

5) organizacja, kwalrfikacje zal,u,odorve i clclświaclczenie osób rwznaczonvch dcl reaJtzacli
zamćllvienia, jeżelt mogą l:rrteć znaczący u.płyrv na jakośćwvkonania zamówienia;
ó) serwis posprzedażn), olaż pomoc tcclrniczna, rvar-unki dostaury, takie jak tetmin dostal,,1,,
sposób dostarł1- ota7, czas dostav,ry lub okres rcaltzacJi.
§7 myśl zaśart.91 ust. 3Pz.p kryteri,a oceny ofert tie mogą dorr,-czvĆ rł.łaŚciv,oŚci.
wl-konalvcv, 2 \v szczegóiności jego rviarvgoclności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
'Zarnawając,r rv 13.3 SI\X/Z rvskazal, że ptzv lwborze ofert będzie kietorł,ałslę
następując},mr kryteriami: cena rlfertorva brutto * waga 509ń, odległcłśćbazy magazyllowotfanspoftowej od granicr. gmin1,, Dzierzgoń - wa!ła 350.,'o, częstotliwośćodbicllu odpad<irv z
budynkórv r,vielolokalow).cłr - rvaga 159b. Natomiast rv 13.3 ppkt 2) Si§fZ określa,lviak: sposób
zostanie dclkonana ocena krlterium ,,C)dległośćbazy magażvnowo-tlansportorvej od granicv
gminv I)ziev,goń".
Powrższy sposób oceny nie rvskazuj e aa zadną konkretrrą wattośćdodaną ofer§ rv
zależnościocl bkalizacji bazy, którą można b1, ptzełożvc na na§,-et szerokcl pcljeta jak<>ść
rvykonania usługi, któta by porvcrdorvala, ze dana oferta będzie rzeczł,wiścienaikrltzvstni,ejsza w
stosunku do innvch z.łożonych ofert. W szczególności zaśpr4, założeniu 35u"b punktórv za tę
cechę oferą-. I{rrytetium to nie odnosi się do przedmiotu zamówienia t]. nie w-płrłvana jakoŚć cz,v

stt. ó

funkcjonalność usług będącvch ptzedmiotem zamórvierria, a de facto sprowadza się dc;
posiadanego prz,ez danego rwkonarvcę potencjału technicznego, czyli do§czy r,vłaścilvości
vu,r.konarvcy.

'Iak sftlrmułowane przez Zamarviającego krvterium oceny ofert prowadzi do natuszcnia

funclamentalnej zasadv prorvadzenia postępowania rł. sposób urnożlrviający uczciwą konkurencję

i

rórvne traktor.vanie r.vr.kcrnarvc<i.,r, (art. 7 ust. 1 PZP) oczł,rvisq,m borł,iem iest, że 11,y}<onawca
p<lsiaclaiąc1. bazę na tcrenie gminy Dzierzgoń, składaiąc rv przeclmioto§rym postępo§-aniu ofertę,
uzvska maksyrnalną liczbę punktów rv ramach onrawianego klvterium. Natomiast r,rtkclnalvcy,
którzy dvsponuja bazą magaz,},,no\Ń-o-ttanspoltową spełniającą rłlmogi Rozpotządzenia Nfinistra
Śroclłlrrłska zdnia 11 stlcznia 2013r. rvsprarł,ieszczegćlło.łlchrwma€iańwzakresieodbierania
odpadórv komurralnvch ocl u,łaścicielinieruchclmości (Dz. L], z 2013r. poz. 122), czylt położoną
nie więcej niż 60 km od granicv gmrnv ((\2 trst. 1 pkt 1 rczpc>tza§zenia), otrzl maja w ramach tegc;
kn terium mniejszą liczbę punktórv,

.il:

oL

ZŃącznil<t:
- pełnomocnictwo wraz z opłatą skatborvą
- dowcld triszczenia wpisu od odwołania,
- clowód przesłarua odrvołania Zamawiającemu
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