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Przetargi na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w orzecznictwie 
krajowej izby odwoławczej  
- zagadnienia wybrane
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zwana dalej UCPG, wprowadzając tryb wyłonienia w drodze publicznego 
przetargu wykonawcy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź na odbieranie 
i zagospodarowanie tych odpadów, wywołała wiele problemów praktycznych związanych z procesem zarówno 
przygotowania postępowań o udzielenie tych zamówień, jak i procedurą wyłonienia wykonawcy. 

P rzed Krajową Izbą Odwoławczą zakończyło się i aktualnie 
jeszcze jest w toku wiele postępowań odnoszących się  do prze-

targów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości bądź na odbieranie i  zagospodarowanie tych odpadów. 
Analizując merytoryczne istotne zarzuty podnoszone przez wyko-
nawców, w ramach konkretnych postępowań, można wyodrębnić 
następujące ich kategorie:
·  zarzuty dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), 
·  zarzuty dotyczące  warunków  udziału w postępowaniu,
·  zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny ofert uznanych w postępo-
waniach za najkorzystniejsze.

Zarzuty dotyczące postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ)

1. opis przedmiotu zamówienia
Nieprecyzyjność wprowadzonych ustawą UCPG regulacji spowo-
dowała wiele wątpliwości u zamawiających przy przygotowywa-
niu treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia m.in. w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr. 907 
z późn. zm.; zwana dalej Pzp) zamawiający jest zobowiązany opi-

sać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpują-
cy, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Odnośnie gospodarowania odpa-
dami opis przedmiotu zamówienia może dotyczyć bądź odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź 
odbierania i zagospodarowania tych odpadów (art. 6d UCPG). 
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tenders for the collection and management 
of municipal waste in the judicature 
of the National Chamber of appeal 
- selected issues
The amendment to the Act of 13th September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities 
(consolidated text, Journal of Laws of 2013, item 1399), hereinafter referred to as UCPG, introducing a public 
tender for the appointment of the contractor for the collection of municipal waste from property owners 
or the collection and management of this waste, generated a lot of practical problems associated with 
the preparation of both the procedures for awarding these contracts and the procedures for appointing the contractor.
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Jako przykład  opisu przedmiotu zamówienia sformułowanego 
w sposób jasny i zrozumiały Krajowa Izba Odwoławcza, dalej KIO, 
uznała następujący zapis SIWZ: „Przedmiotem zamówienia jest 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów (odzysk lub unieszkodli-
wienie) wskazanych w opisie odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści położonych na terenie Miasta i Gminy (…), na których zamiesz-
kują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-
zysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
zgodnie z zapisami ustawy (…).” (wyrok z dnia 29 listopada 2012 r., 
sygn. akt KIO 2544/12 Miasto i Gmina Serock).

Izba w jednej ze spraw (wyrok z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt KIO 
1106/13 – Gmina Stalowa Wola) zajęła stanowisko, iż wybór  wa-
riantu przetargu, tj. czy będzie to przetarg na odbieranie odpadów 
komunalnych, czy też przetarg na odbieranie i zagospodarowanie 
tych odpadów jest istotny z punktu widzenia zakresu realizowane-
go zamówienia. W przypadku, gdy umowa zawierana jest z wyko-
nawcą na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
może ona szczegółowo określać dalsze sposoby postępowania 
z odebranymi odpadami. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście 
osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, prze-
kazywanych do składowania, jak również tego, że to wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu sam decyduje, do której instalacji 
przekaże odpady. Odmiennie jest natomiast w przypadku wyko-
nawcy wyłonionego w wyniku przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, bowiem zobowiązany 
jest on przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpa-
dy do instalacji wskazanych przez zamawiającego w treści SIWZ.

Na gruncie jednej ze spraw (wyrok z dnia 29 maja 2013 r., sygn. 
akt KIO 1106/13 – Gmina Stalowa Wola) zamawiający zawarł 
w SIWZ następujący opis przedmiotu zamówienia: „Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór od właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Stalowa Wola odpadów komunalnych i zagospoda-
rowanie tych odpadów. (…) Od dnia zawarcia umowy do przewidy-
wanej daty uruchomienia ZAKŁADU MECHANICZNO-BIOLO-
GICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W... - tj. 31.10.2014 r. Wykonawca realizował będzie zamówienie 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od dnia wejścia w życie 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie (…) 
do końca realizacji umowy przedmiotem zamówienia będzie jedy-
nie odbiór odpadów komunalnych, zaś Wykonawca zobowiązany 
jest zagospodarować wszystkie odpady komunalne objęte przed-
miotem zamówienia w ZAKŁADZIE MECHANICZNO-BIOLO-
GICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W …”. Odwołujący zakwestionował powyższy zapis podnosząc 
m.in., iż nie można utożsamiać przetargu na odbieranie odpadów 
z przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. KIO 
uwzględniło odwołanie i nakazało modyfikację treści ogłosze-
nia oraz treści SIWZ przez m.in. jednoznaczne określenie czasu 
obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz czasu obowiązywania umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych i sposobu zmiany umowy. Odnosząc się do uza-
sadnienia niniejszego wyroku KIO uznało za dopuszczalne prze-
prowadzenie jednego postępowania obejmującego dwa warianty 
przetargu wskazane w art. 6d UCPG i ich rozdzielenie na dwie 

umowy obejmujące odpowiednio odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych oraz odbieranie odpadów komunalnych, 
gdyż będą się one różnić zakresem świadczenia wykonawcy. KIO 
dopuściło w przedmiotowej sprawie możliwość realizowania naj-
pierw umowy obejmującej odbieranie i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych, a następnie po upływie określonego terminu 
wyłącznie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, wska-
zując jednocześnie, iż bardzo ważne jest jednoznaczne określenie 
czasu trwania każdej z tych umów.

Rozróżnienie obu wariantów przetargu nie jest jednak jedno-
znaczne w każdym przypadku i nie zawsze wynika z samego opisu 
przedmiotu zamówienia, na co wskazało KIO w jednym ze swo-
ich orzeczeń (wyrok z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt KIO 1125/13 

-Gmina Olsztyn), w którym  odwołujący podniósł, że  przedmio-
tem zamówienia jest jedynie odbiór odpadów komunalnych z te-
renu gminy, co potwierdzały jego zdaniem odpowiednie zapisy 
ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz projektu umowy, w związku 
z czym  nie występuje tu odpowiedzialność po stronie wykonawcy 
za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odwołujący zarzu-
cił, że mimo to projekt umowy zawiera zapisy, na podstawie któ-
rych wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych 
poziomów recyklingu. Zamawiający argumentował, iż wzór umo-
wy jest integralną częścią SIWZ, a zapisy w niej zawarte powinny 
być czytane łącznie. Zamawiający podniósł, iż osiągnięcie pozio-
mu odzysku, które przeniósł na wykonawcę dotyczy wyłącznie 
odbieranych przez wykonawcę odpadów zebranych selektywnie. 
Zamawiający wskazał, iż pozostawił wykonawcy wybór instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 
1 UCPG), do której będzie on dostarczał odpady zebrane selek-
tywnie. Stanowisko KIO w niniejszej sprawie nie potwierdziło 
zarzutu odwołującego w przedmiocie nieuzasadnionego obarcze-
nia wykonawcy zamówienia odpowiedzialnością za osiągnięcie 
określonych poziomów odzysku, pomimo że przedmiotem umo-
wy jest tylko odbiór odpadów. Zdaniem KIO „(...) tak sformuło-
wany zarzut opiera się na błędnie ustalonym przez Odwołującego 
stanie rzeczy co do zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego 
z s.i.w.z., której integralną częścią jest załącznik nr 9 – wzór umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego. W zakresie sprecyzowania 
przedmiotu umowy jej § 1 ust. 2 wprost odsyła do s.i.w.z. Z kolei 
rozdział III s.i.w.z. zawiera w pierwszych trzech punktach następu-
jąco opisany zakres przedmiotu zamówienia. W pierwszym punk-
cie rzeczywiście wskazano, że przedmiotem zamówienia jest świad-
czenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących 
się na terenie Gminy (...). Kolejne dwa punkty precyzują jednak, co 
następuje. Zgodnie z pkt 2 odebrane od właścicieli nieruchomości 
odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
do instalacji zastępczej prowadzonej przez (...) w (…) przy (…). Na-
tomiast według pkt 3 odebrane od właścicieli nieruchomości selek-
tywnie zebrane odpady komunalne przekazywane będą do instala-
cji odzysku i unieszkodliwiania.” 

Przy przetargach na odbieranie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli należy wskazać na kształtujący się w orzecznictwie KIO 
pogląd, zgodnie z którym w przypadku postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest stosownie 
do art. 6d UCPG wyłącznie odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli – zamawiający jest uprawniony do wskazania instalacji, 
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do której wykonawca będzie zobowiązany przekazywać odpady, 
również w sytuacji, gdy zamawiający jest udziałowcem podmiotu 
prowadzącego instalację (vide: wyroki Krajowej Izby Odwoławczej 
z 4 stycznia 2013  r., sygn. akt KIO 2829/12 – Gmina Miasto Gdyni, 
z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 738/13 – Miasto Byd-
goszcz, z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 818/13 – Miasto 
Radomsko oraz z dnia 30 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 874/13- 
Gmina i Miasto Bielsko – Biała, z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt 
KIO 1071/13 – Gmina Kcyń; z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt KIO 
1092/13 – Gmina Nakło).

Izba na gruncie jednej z powyższych spraw (wyrok z dnia 20 maja 
2013 r., sygn. akt KIO 1071/13 – Gmina Kcyń) podkreśliła, 
iż wskazanie instalacji do której mają być dostarczane odpady nie 
stanowi ograniczenia konkurencji, a niewątpliwie zapewnia więk-
szą konkurencyjność, bowiem odrębne postępowanie na odbiera-
nie odpadów komunalnych i ich transport do wyznaczonych przez 
zamawiającego miejsc daje możliwość uczestniczenia w przetargu 
większej liczby podmiotów, niż przeprowadzenie łącznie postę-
powania na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, które może 
praktycznie okazać się dostępne dla wąskiej grupy wykonawców 
posiadających instalacje do zagospodarowania odpadów.

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2941/12 - Gmi-
na Ożarów Mazowiecki) Izba nakazała Zamawiającemu wskaza-
nie w opisie przedmiotu zamówienia maksymalnej ilości odpa-
dów komunalnych, z podaniem proporcji odpadów zmieszanych 
i niezmieszanych i wskazanie liczby poszczególnych rodzajów 
pojemników w odniesieniu do zabudowań jednorodzinnych wo-
bec zaniechania zgromadzenia przez Zamawiającego niezbędnych 
danych, choć mógł i powinien był to uczynić, uznają, iż dane te są 
przedmiotowo istotne. 

Duża ilość odwołań dotyczyła wadliwego opisu sposobu ustale-
nia ceny zamówienia i jest to zarzut skorelowany z precyzyjnym 
opisem zakresu zamówienia. Orzecznictwo KIO jednoznacznie 
formułuje minimalne wymogi określenia przez zamawiających 
podstaw dozwalających wykonawcom na ustalenie ceny ofertowej. 
Na gruncie jednego z zapadłych przed KIO orzeczeń (wyrok 
z dnia 4 czerwca 2013 r. w spr. o sygn. akt: KIO 1126/13, KIO 
1128/13, KIO 1132/13, KIO 1133/13 – Miasto Stołeczne Warsza-
wa), Izba wskazała, iż mimo faktu, iż przetargi w zakresie odpa-
dów były organizowane po raz pierwszy, a zamawiający ani żaden 
inny podmiot nie posiadają dokładnych, miarodajnych i global-
nych informacji o tym, ile odpadów zostanie zebranych, ile i jakie 
pojemniki będzie należało zapewnić dla danych nieruchomości, 
gdzie i ile istnieje punktów odbioru odpadów itd. zrozumiałym 
jest, iż zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia po-
sługuje się danymi szacunkowymi. Nie może to jednak oznaczać, 
iż  zamawiający nie może sporządzić dokładnego opisu  uwzględ-
niającego wymagania i okoliczności przedmiotu zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom prawidłowe sporządzenie ofert. 
Chodzi tu przede wszystkim o okoliczności, które, nawet jeśli są 
nieznane, jako przedmiot zamówienia w łatwy sposób mogą zo-
stać dookreślone odpowiednimi postanowieniami umownymi. 
Zamawiający musi więc w bardziej precyzyjny sposób określić 
zakres zobowiązania wykonawców. Jest to szczególnie istotne 
w  przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. Ryczałt 
polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie 
absolutnej przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, 

że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego 
niezależnie od rzeczywistego rozmiaru wykonanych prac. Nie 
oznacza to jednak, iż zobowiązania stron już z założenia mają być 
potencjalnie wzajemnie nieekwiwalentne, a wykonawca ma być 
zobowiązany do świadczenia o kompletnie nieokreślonym zakre-
sie i koszcie, nie mającego żadnych granic poza czasowymi. Z tego 
powodu zamawiający powinien określić co najmniej (dla każdego 
zadania osobno): maksymalną ilość odpadów, do odebrania i za-
gospodarowania których wykonawcy będą zobowiązani w ramach 
przewidzianego wynagrodzenia ryczałtowego; maksymalną ilość 
odbiorów odpadów, do których odebrania wykonawca będzie 
zobowiązany w ramach wynagrodzenia ryczałtowego; oraz mak-
symalną ilość i rodzaj pojemników oraz ilość worków, jakie ma 
wykonawca dostarczyć w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Również w innej sprawie (wyrok z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt 
KIO 1057/13 - Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie) 
Izba podzieliła stanowisko odwołującego w przedmiocie wymogu 
znaczenia informacji na temat ilości budynków jednorodzinnych 
i wielorodzinnych w poszczególnych miejscowościach dla wła-
ściwego skalkulowania ceny oferty, nakazując podanie w treści 
SIWZ informacji o szacunkowej ilości budynków jednorodzin-
nych i wielorodzinnych, z których przewiduje się odbiór odpadów  
komunalnych – odrębnie dla każdej miejscowości położonej na 
obszarze objętym przedmiotem zamówienia oraz podanie infor-
macji o przewidywanych kosztach i zasadach udostępnienia nie-
ruchomości wskazanej jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

W innym orzeczeniu (wyrok z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. 
KIO 2544/12 – Miasto i Gmina Serock) KIO uwzględniło również 
zarzut podniesiony przez odwołującego nakazując modyfikację 
zapisów SIWZ oraz wzorca umowy, które uzależniały wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego od niejednoznacznego pojęcia „ceny 
obsługi jednego mieszkańca”. W uzasadnieniu do zapadłego wy-
roku, Izba wskazuje, iż wykonawcy mieli wątpliwości co do rze-
czywistej liczby mieszkańców, którzy mają być objęci świadczoną 
przez nich usługą. KIO wskazała, iż zamawiający powinien był 
doprecyzować niejasne kryterium i podać liczbę mieszkańców ob-
jętych selektywną zbiórką odpadów.

Z kolei wyrokiem z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt KIO 1057/13, 
KIO nakazała Związkowi Gmin Dolnej Odry w Chojnie podanie 
w opisie zamówienia informacji o szacunkowej ilości budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, z których przewiduje się 
odbiór odpadów komunalnych – odrębnie dla każdej miejsco-
wości położonej na obszarze objętym przedmiotem zamówienia 
oraz podanie informacji o przewidywanych kosztach i zasadach 
udostępnienia nieruchomości wskazanej jako Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Narzucane przez zamawiających warunki wykonywa-
nia zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji usługi
Przy realizacji przetargów pojawiła się istotna kwestia właściwego 
określenia terminu rozpoczęcia realizacji usługi. W jednej z roz-
patrywanych spraw (wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r. w spr. o sygn. 
akt: KIO 1126/13, KIO 1128/13, KIO 1132/13, KIO 1133/13– Miasto 
Stołeczne Warszawa) KIO nakazało zmianę następującego zapisu 
znajdującego się we wzorze umowy „Wykonawca zobowiązany 
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jest rozpocząć świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 r., chyba że umowa zo-
stanie zawarta w dacie późniejszej, w takim przypadku wykonawca 
jest zobowiązany rozpocząć świadczenie usługi z dniem zawarcia 
umowy.” Izba w argumentacji do zapadłego rozstrzygnięcia wska-
zała, iż zamawiający w powyższym postanowieniu nie uwzględnił 
specyfiki i rozmiaru usługi i pominął okoliczność, iż wykonawca 
będzie musiał się do świadczenia tej usługi przygotować się po-
przez co najmniej: ustalenie ilości, lokalizacji i właścicieli punk-
tów odbioru odpadów, uzgodnienie z tymi właścicielami kwestii 
pojemników oraz dostępu do punktów odbioru odpadów, oblicze-
nie ilości i rodzaju pojemników na odpady, zakup i rozwiezienie 
do punktów odbioru odpadów odpowiedniej ilości pojemników, 
ewentualnie zakup, wynajęcie lub zamiana pojemników już wy-
korzystywanych w danych nieruchomościach, co jest – zwłaszcza 
wobec braku danych ze strony zamawiającego – procesem pra-
co- i czasochłonnym, niemożliwym do zrealizowania już w dniu 
zawarcia umowy. Konieczna jest zatem zmiana powyższego za-
pisu poprzez określenie odpowiedniego terminu na rozpoczęcie 
świadczenia usługi, w szczególności na dostarczenie pojemników 
na odpady. 

Zakres świadczenia wykonawcy - dodatkowe obowiązki  
Zamawiający w ramach przeprowadzonych przetargów w treściach 
przygotowanych SIWZ oraz ogłoszeniach o zamówieniu nałożyli na 
wykonawców różnego rodzaju obowiązki dodatkowe. Linia orzecz-
nicza KIO (wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z 4 stycznia 2013 r., 
sygn. akt KIO 2829/12 – Gmina Miasto Gdyni, z dnia 29 listopada 
2012 r.. sygn. akt KIO 2544/12– Miasto i Gmina Serock, wyrok KIO 
z 15 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 771/13) wskazuje, iż jednym 
z nich może być kwestionowany przez odwołujących obowiązek za-
pewnienia odpowiednich poziomów recyklingu i  odzysku, wyma-
ganych obowiązującymi przepisami prawa. W zapadłych wyrokach 
Izba stwierdziła, iż gmina może przekazać innemu podmiotowi 
przypisane jej ustawą zadania własne, w tym obowiązek zapewnie-
nia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. 

KIO (wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r. w spr. o sygn. akt: KIO 
1126/13, KIO 1128/13, KIO 1132/13, KIO 1133/13 – Miasto Stołecz-
ne Warszawa) uznało również za zasadne nałożenie na wykonaw-
cę obowiązku przekazywania zamawiającemu szczegółowych in-
formacji dotyczących lokalizacji obsługiwanych punktów odbioru 
odpadów, rodzajów znajdujących się tam pojemników wraz ze 
współrzędnymi GPS punktów odbioru odpadów, fotografiami po-
jemników, przypisaniem pojemników do danych typów odpadów 
i wskazaniem właściciela nieruchomości. KIO uznało, iż z posta-
nowień tych jasno wynika, iż zamawiający zamierza zgromadzić 
informacje dotyczące odbioru odpadów, które są mu potrzebne do 
uzyskania wiadomości, jak kształtuje się system odbioru i ewentu-
alnie do kontroli realizacji umowy. KIO stanęło na stanowisku, iż 
niezależnie od tego, czy wykonawca uznaje je za nadmierne, na-
leży je uznać za część usługi zleconej wykonawcom przez zama-
wiającego. Odmiennie stanowisko zajęła KIO w sprawie sygn. akt 
1057/13 uznając, iż obciążenie Wykonawcy obowiązkiem przed-
stawienia Zamawiającemu ewidencji realizacji wszystkich poje-
dynczych odbiorów odpadów z dokładnością do daty i godziny, 
z  zastosowaniem narzędzi wykorzystujących znakowanie pojem-
ników za pomocą identyfikatorów elektronicznych lub identyfika-
torów optycznych i skanowanie tych identyfikatorów w momencie 
odbioru odpadów, stanowi wymóg zbyt uciążliwy. 

Zagadnieniem kwestionowanym w postępowaniach był także 
nakładany przez Zamawiających na Wykonawców wymóg zorga-
nizowania i utworzenia oraz obsługi punktu selektywnej zbiorki 
odpadów komunalnych. Izba uznała go za zasadny (wyrok KIO 
z 15.04.2013 r., sygn. akt KIO 771/13).  KIO nie podzieliła argu-
mentacji odwołującego, że poprzez zobowiązanie wykonawców, 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, do utworzenia i ob-
sługi punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, zama-
wiający naruszył zasady uczciwej konkurencji. Wymóg ten został 
sformułowany w sposób jednakowy w stosunku do wszystkich 
wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego za-
mówienia, pozostawiając wykonawcom pełną swobodę w doborze 
na terenie gminy miejsca świadczenia tej usługi.  

Zarzuty dotyczące  sformułowania 
warunków do udziału w postępowaniu

Jednostki samorządowe przy sporządzaniu treści SIWZ nierzadko 
wprowadzały specjalne wymagania w stosunku do wykonawców, 
którzy mogą wziąć udział w postępowaniu. Orzecznictwo KIO 
(wyroki: z dnia 4 czerwca 2013 r. w spr. o sygn. akt: KIO 1126/13, 
KIO 1128/13, KIO 1132/13, KIO 1133/13 – Miasto Stołeczne War-
szawa, z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 818/13 – Miasto 
Radomsko) w tym zakresie wskazywało, iż wprowadzone warunki 
do udziału w postępowaniu przetargowym muszą gwarantować 
zachowanie uczciwej konkurencji, a wprowadzony warunek ma 
być  proporcjonalny do zamierzonego celu.

Zamawiający (wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r. w spr. o sygn. akt: 
KIO 1126/13, KIO 1128/13, KIO 1132/13, KIO 1133/13 – Miasto 
Stołeczne Warszawa) w SIWZ wprowadził zapis, zgodnie z któ-
rym o zamówienie ubiegać się mogą jedynie wykonawcy, którzy 
dysponują instalacjami o odpowiednim statusie, tj. posiadającymi 
status RIPOK do obsługi regionu warszawskiego, zapewniającymi 
przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, zebranych 
i odebranych z terenu m.st. Warszawa o łącznej mocy przerobowej 
nie mniejszej niż np. 67.000 Mg/rok odpadów dla zadania 1., bądź 
91.000 Mg/rok odpadów dla zadania 2. Dodatkowo zamawiający 
ten postanowił, że o zamówienie mogą się ubiegać jedynie wyko-
nawcy, którzy dysponują składowiskami zapewniającymi prze-
twarzanie, tj. odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstających 
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania od-
padów komunalnych o wskazanej łącznej mocy przerobowej. Za-
mawiający zastrzegł też, że w przypadku złożenia oferty na więcej 
niż jedno zadanie, moce przerobowe instalacji podlegają sumo-
waniu. Analiza powyższych zapisów doprowadziła KIO do wnio-
sku, iż żaden z wykonawców nie mógłby samodzielnie wykazać 
dysponowania taką mocą przerobową instalacji RIPOK, czy nawet 
ZIPOK, gdyż żaden z wykonawców nie dysponuje instalacją o wy-
maganych mocach przerobowych. Zatem przed złożeniem ofert 
wykonawcy musieliby zawrzeć pomiędzy sobą porozumienia, co 
do wzajemnego dysponowania swoimi instalacjami („wymienić 
się” swoimi mocami przerobowymi). Tym samym wykonawcy nie 
chcąc udostępnić swoich zasobów na potrzeby niniejszego prze-
targu (co jest zrozumiałe ekonomicznie, gdyż umniejsza szanse ta-
kiego wykonawcy na uzyskanie zamówienia), mogliby utrudniać 
lub uniemożliwiać swoim konkurentom składanie ofert. Takie 
porozumienia, co do wzajemnych zasobów, w oczywisty sposób 
są wątpliwe w świetle wymogu zachowania uczciwej konkurencji. 
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Powyższe zapisy odnośnie wprowadzonych przez zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ oraz odpo-
wiednio w ogłoszeniu o zamówieniu KIO uznała, za naruszające 
ustawę PZP w zakresie obowiązku zachowania uczciwej konku-
rencji, jak i proporcjonalności warunku, a przy tym nie weryfi-
kują w prawidłowy sposób zdolności wykonawcy do wykonania 
zamówienia. 

W jednej ze spraw  (wyrok z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt KIO 
1129/13 – Gmina Miejska Złotoryja) odwołujący podniósł zarzut 
dotyczący wymogu dysponowania przez wykonawców co naj-
mniej jedną osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodo-
wych w drogowym transporcie rzeczy. KIO stwierdziła, że zarzut 
ten jest uzasadniony i nakazała jego wykreślenie z SIWZ oraz 
ogłoszenia o zamówieniu. W ocenie Izby obowiązek posiadania 
takiego certyfikatu nie wynika z obowiązujących przepisów pra-
wa bowiem ,,przewozy drogowe w ramach usług polegających na 
przewozie odpadów komunalnych” traktuje się tak, jak przewozy 
dla celów niezarobkowych, a więc nie wymagają ani licencji, ani 
certyfikatu kompetencji zawodowych. 

Izba uznała również za zbędny wymóg posiadania certyfikatu ISO. 
W zapadłym orzeczeniu KIO (wyrok z dnia 29 maja 2013 r., sygn. 
akt KIO 1129/13 – Gmina Miejska Złotoryja) nie negowała ogólne-
go prawa zamawiającego do żądania dokumentu takiego rodzaju 
jak certyfikat ISO, jednakże wskazała, iż każdorazowe żądanie 
zamawiającego musi być skorelowane z przedmiotem zamówienia. 
Wskazała na słuszność poglądu odwołującego, który powoływał 
się na fakt, że odbiór i transport odpadów jest działalnością kon-
trolowaną, standaryzowaną, wymagającą odpowiednich zezwo-
leń. Zamawiający nie wykazał, w jaki sposób podmiot posiadający 
certyfikat ISO, mający w przyszłości świadczyć przedmiot zamó-
wienia będzie go świadczyć ,,lepiej”, niż podmiot nie posiadający 
takiego certyfikatu. Jedyny argument, jaki przywoływał Zama-
wiający na potwierdzenie swojego stanowiska, to fakt, że ,,obecnie 
na jego terenie usługi świadczy spółka komunalna, posiadająca 
taki certyfikat, gwarantujący jakość usług, zatem Zamawiający ma 
prawo żądać świadczenia usług co najmniej takiej samej jakości 
w  przyszłości, jak obecnie”. W ocenie Izby powyższe stanowisko 
nie zasługuje na uwzględnienie – nie wyjaśnia bowiem, dlaczego 
posiadanie certyfikatu ISO jest konieczne dla realizacji określo-
nego przedmiotu zamówienia. Nie można odmówić instytucji 
zamawiającej, prawa żądania wykonania świadczenia usługi na 
możliwie najwyższym poziomie, z zachowaniem najwyższych 
standardów, jednak stawiając wysokie wymogi, należy je skorelo-
wać ze skonkretyzowanym przedmiotem zamówienia, uzasadnić 
ich obiektywną konieczność. 

Kolejnym warunkiem udziału w postepowaniu, który Izba uzna-
ła za zbędny, był wymóg posiadania przez wykonawców ubiega-
jących się o zamówienie decyzji zezwalającej na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych. KIO 
uznała wprowadzenie tego wymogu za niezasadne zarówno w 
odniesieniu do przetargów na odbieranie i zagospodarowanie od-
padów komunalnych (wyrok z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt: 
KIO 644/13 i KIO 647/13 – Widzew, Górna - Miasto Łódź) oraz 
przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (wyrok z dnia 
8 kwietnia 2013 r., sygn. akt: KIO 648/13, KIO 658/13- Polesie - 
Miasto Łódź).

Zarzuty dotyczące rażąco niskiej  
ceny ofert uznanych w postępowaniach  
za najkorzystniejsze

Najczęściej podnoszony w odwołaniach był zarzut naruszenia 
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez wybór oferty zawierającej 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. KIO 
w  niektórych sprawach uznała ten zarzut za zasadny (wyroki: 
z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt KIO 1549/13 – Gmina Koszęcin; 
z dnia 1 lipca 2013 r., sygn. akt KIO 1424/13 – Gmina Radzymin; 
z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. KIO 1515/13 - Zarządu Dróg i Utrzy-
mania Miasta Piotrków Trybunalski) w innych zaś nie podzie-
liła argumentacji przedstawionej przez odwołującego (wyrok 
KIO z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1400/13 – Gmina 
Miasto Częstochowa).

Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, iż „(...) cena rażą-
co niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu 
i kosztów prac, składających się na dany przedmiot zamówienia, 
zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych 
kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie 
niewystępującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. po-
przez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej 
otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno - organizacyjny oraz 
obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjo-
nalnie na nim działających.” (wyrok KIO z dnia 4 sierpnia 2011 r., 
sygn. akt KIO 1562/11 ). Dodatkowo podkreślić należy, iż  „(…) ge-
neralne wytyczne dotyczące oceny złożonej oferty winny być każdo-
razowo odnoszone zarówno do warunków i otoczenia biznesowego 
ale również do konkretnego wykonawcy, stopnia jego zorganizowa-
nia, posiadanego doświadczenia, wiedzy oraz potencjału.” (wyrok 
KIO z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1400/13 - Gmina 
Miasto Częstochowa). W uzasadnieniu do wyroku, w którym Kra-
jowa Izba Odwoławcza nie podzieliła argumentacji odwołującego, 
co do zarzutu rażąco niskiej ceny podnoszono, iż zaproponowana 
przez wykonawców cena odbiega od kwoty przeznaczonej przez 
zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Izba wskazała, iż 
z takiego faktu nie można wywodzić, iż doszło do podania przez 
wykonawcę rażąco niskiej ceny. Zdaniem Izby „niski poziom” to 
cena gwarantująca wykonanie zamówienia, ale niekoniecznie 
osiągnięcia zysku i jakkolwiek kwestią sporną jest to, czy  wyko-
nawca musi osiągnąć zysk, czy też nie, KIO zawyrokowała, że przy 
trudnej obecnie sytuacji rynkowej wystarczające będzie skalku-
lowanie oferty w sposób, który pozwoli utrzymać się na rynku 
i osiągnąć choćby minimalny zysk (wyrok KIO z 18 października 
2013 r., sygn. 2299/13, Miasto Poznań).

Podsumowanie
Nałożenie na gminy obowiązku organizowania przetargów na od-
bieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 
przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów wy-
wołało wiele trudności zarówno po stronie zamawiających, którzy 
po raz pierwszy mieli do czynienia z postępowaniem na udzielenie 
zamówienia tego typu usługi, jak również po stronie wykonawców, 
którzy nie potrafili na podstawie niejasnych wymagań, nieprecy-
zyjnych opisów zamówienia prawidłowo ustalić ceny zamówienia 
oraz spełnić często zbyt wygórowanych wymagań zamawiające-
go. Wydaje się jednak, iż wydane orzeczenia KIO będą stanowiły 
istotne wskazówki przy organizowaniu i prowadzeniu takich po-
stępowań w przyszłości. 


