
Lipno, dnia 7.10.2015 roku

Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej
przy
Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa

Zamawiający:
Gmina Bartniczka 
ul. Brodnicka 8 
87-321 Bartniczka 
Tel. 56 493 68 11 
Fax. 56 493 68 32 
e-mail: ugb@data.pl

Odwołujący:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Wyszyńskiego 47
87 -  600 Lipno
Tel. 54 287 47 00
Fax. 54 287 21 21
e-mail: sekretariat@puklipno.pl
Marcin Kawczyński
Mariusz Prądzyński

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz przepisów rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), wnosimy odwołanie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności i zaniechania Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 
2017” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

(nr post.: WIŚ.271.2.2.2015), BZP: 254914 - 2015 w dniu 29.09.2015 r.

W związku z podjętymi czynnościami i zaniechaniami przez Zamawiającego 
w wymienionym postępowaniu Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:

1) Czynność polegającą na zmianie treści SIWZ w dniu 5.10.2015r. przez usunięcie 
dotychczasowej treści w pkt. 3.3. SIWZ :” Worki do selektywnej zbiórki surowców 
powinny mieć wymiary ok.70xll0 cm, grubość folii 50 mikronów i biały kolor”
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i wpisanie w miejsce tego: „ Worki do selektywnej zbiórki surowców powinny mieć 
wymiary ok.70xl 10 cm, grubość 50 mikronów i kolor żółty"

2) Zaniechanie, polegające na niezamieszczeniu w SIWZ okazania się przez 
wykonawców umową z jednym ze wskazanych RIPOKów na etapie składania ofert 

Postępowanie Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. -  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907). poprzez opisanie warunków 
udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.
Jednocześnie wnoszę o:
- dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka Agnieszki Drozdowskiej i strony -  Marcina 
Kawczyńskiego -  Prezesa PUK w Lipnie sp. z o.o. na okoliczności związane z dostarczaniem 
worków w kolorze białym dla podmiotów korzystających z usług odwołującego,
- dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów prywatnych, wskazanych w treści 
niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Ad. 1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wraz z 
ogłoszeniem o przetargu zamieścił w dniu 29.09.2015r. SIWZ, w której w pkt. 3. ppkt 3.3. 
zawarł wymagania dotyczące worków przeznaczonych m.in. do selektywnej zbiórki 
surowców, wskazując iż worki mają mieć biały kolor.
Dowód: SIWZ
W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów, Zamawiający w dniu 5.10.2015r. 
poinformował, że zmienia wymagania dotyczące koloru worków i w miejsce koloru białego 
wpisał kolor żółty. Wprowadzone zmiany i wyjaśnienia w dniu 5 października 2015 roku 
bezspornie naruszają zasady uczciwej konkurencji i eliminują nas jako potencjalnego 
wykonawcę zamówienia.
Informację o zmianie SIWZ w zakresie opisanym wyżej, odwołujący otrzymał w dniu 
5.10.2015r, a także informacja o tej zmianie została opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego.
Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 5.10.2015r.
Odwołujący realizując dotychczas umowę z Zamawiającym oraz innymi zamawiającymi, 
funkcjonującymi na terenie działalności odwołującego, dostarczał worki w kolorze białym 
i takimi workami dysponuje .
Dowód: świadek Agnieszka Drozdowska -  adres odwołującego

Przesłuchanie strony odwołującej Prezesa Marcina Kawczyńskiego 
Będąc podmiotem finansów publicznych zobowiązany jest do dokonywania zakupów 
w postępowaniach przetargowych. W momencie składania oferty Odwołujący nie będzie 
dysponował odpowiednim potencjałem w postaci żółtych worków, a tym samym nie może 
złożyć oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Niezależnie od tego w pierwotnej wersji SIWZ Zamawiający nie widział przeszkód 
w wymaganiu od wykonawców worków w kolorze białym a pytanie oferenta, w wyniku 
którego zmienił wymagania odnośnie koloru worków nie zawierało żądania radykalnej 
zmiany SIWZ a dotyczyło tylko możliwości cyt. „dopuszczenia stosowania worków w 
kolorze żółtym”. Wobec tego uzasadnione jest żądanie odwołującego zmiany SIWZ w tym 
zakresie.

Ad. 2 Kolejny zapis SIWZ naruszający zasady uczciwej konkurencji dotyczy braku żądania 
umowy Wykonawcy z jednym ze wskazanych RIPOKów na etapie składania ofert. 
Odwołujący zasugerował zamawiającemu zmianę zapisów punktu 3.14 Specyfikacji 
polegających na dodaniu konieczności przedstawienia umowy z właściwym RIPOKiem.
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Zamawiający oświadczył, że na etapie składnia ofert przedstawianie umowy z RIPOK nie jest 
wymagane dopiero w trakcie realizacji umowy wykonawca musi dysponować aktualną 
umową z ROPOK.
Dowód: Pismo Zamawiającego z dnia 5.10.2015r. „pytania i odpowiedzi do SIWZ” 
Zamawiający nie ma gwarancji czy wybrany Wykonawca zawrze umowę z właściwym 
RIPOKiem. Nadto SIWZ nie zawiera zapisu w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował 
ten warunek.
Dowód: SIWZ cz.VIII pkt. 7
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie 
mechaniczno -  biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz.U. z 2012, poz.1052) każdy z RIPOKów na terenie regionu gospodarki odpadami miał 
termin 36 miesięcy na dostosowanie swoich instalacji. W chwili obecnej na terenie 
regionu 3 lipnowsko -  rypińskiego tylko jeden z RIPOKów spełnia w.w warunki natomiast 
drugi jest dopiero w trakcie postępowania przetargowego na budowę stosownej instalacji. 
Dowód: Ogłoszenie o zamówieniu nr 139891-2015 z dnia 23.09.2015 Regionalnego Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o., Puszcza Miejska24, 87 -  500 Rypin.
W związku z powyższym Wykonawca posiadający umowę z instalacją nieprzystosowaną do 
wymogów powołanego wyżej rozporządzenia, może nie spełniać warunków zawartych 
w SIWZ. Poza tym odpady mogą nie zostać właściwie przetworzone a także wywiezione 
poza region co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto zmiana RIPOK może 
mieć ogromny wpływ na kalkulację kosztów oferty i kosztów realizacji umowy, co w 
konsekwencji może prowadzić do niezgodnej z przepisami konieczności aneksowania umowy 
i zmiany ceny Wykonawcy.
W związku z powyższym Odwołujący jako podmiot dostarczający odpady do RIPOKa 
spełniającego wymagania przepisów prawa, ponosi wyższe koszty niż wykonawca nie 
posiadający umowy z RIPOK-iem i przez zaniechanie Zamawiającego zamieszczenia w 
SIWZ proponowanego zapisu, upatruje naruszenie zasad utrudniających uczciwą 
konkurencję.

Wobec powyższego Odwołujący wnosi o:
- Zmianę SIWZ przez Zamawiającego, przez :
1) wpisanie w części 3. pkt. 3.3 w miejsce:” Worki do selektywnej zbiórki surowców 
powinny mieć wymiary ok.70xll0 cm, grubość folii 50 mikronów i kolor żółty”, 
następującej treści:” Worki do selektywnej zbiórki surowców powinny mieć wymiary 
ok.l0xll0 cm, grubość folii 50 mikronów i kolor żółty lub biały”.
2) zmianę SIWZ, przez zamieszczenie w części VIII pkt. 1 obowiązku przedłożenia przez 
wykonawcę umowy z właściwym RIPOK, zawartej na okres nie krótszy niż przewiduje to 
umowa w niniejszym postępowaniu.

Odwołanie zostaje wniesione w dniu 7 października 2015 r., czyli w terminie przewidzianym 
art. 182 ust. 2 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 7 października 2015r. 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.
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Wykaz załączników:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) odpis z KRS odwołującego
4) SIWZ Zamawiającego
5) Pismo Zamawiającego z dnia 5.10.2015r.
6) Ogłoszenie o zamówieniu RZUOKR Sp. z o.o.


