Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.1.1.2013

Gnojnik dnia: 2013-03-20

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-03-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie:
1. Kto ma potwierdzić należyte wykonanie robót w przypadku obsługi mieszkańców Gmin
na zasadzie indywidualnych umów z mieszkańcami regionu? Taki zapis w SIWZ
ogranicza konkurencje tylko do tych podmiotów, które obsługują zbiorowych dostawców
np. Spółdzielnie Mieszkaniowe i zagraża równemu dostępowi podmiotów (czy dopuszcza
się, żeby przedstawić sprawozdania M09 i M06 jako potwierdzenie wykonanych usług)?
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca dokonywał odbioru odpadów wyłącznie na podstawie
indywidualnych umów z właścicielami posesji musi udokumentować wymagane w SIWZ
doświadczenie w inny sposób np. poprzez złożenie sprawozdania M-09 o wywozie
i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdania G-06 o surowcach wtórnych.
2. Czy w przypadku nieobecności właścicieli nieruchomości w trakcie dostarczania worków
Zamawiający dopuszcza zostawienie worków na terenie nieruchomości bez uzyskania
potwierdzenia?
Odpowiedź: W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości Zamawiający dopuszcza
zostawienie
dla

spiętych

właściciela.

worków
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na
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których

w
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widocznym

zostały worki

bez ich potwierdzenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu.
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3. Czy zamawiający może doprecyzować treść SIWZ i podać ilość oraz pojemność i rodzaj
koszy ulicznych przypadających na dzień zbiórki w danej miejscowości?
Odpowiedź: Ilość koszy ulicznych to 15 sztuk na terenie całej gminy.
4. W SIWZ nie podano informacji jak wykonawca ma postępować w przypadku
gdy w workach na odpady segregowane będą się znajdowały odpady nie nadające
się do segregacji. Czy Zamawiający może doprecyzować jak Wykonawca ma postępować
w takim przypadku?
Odpowiedź: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Gmina przekaże mieszkańcom
informację jakie odpady mogą się znajdować w poszczególnych workach. Jeżeli w workach
na odpady segregowane będą znajdować się odpady nie nadające się do segregacji
Wykonawca zabierze worek kwalifikując go jako odpady zebrane nieselektywnie. O tym
fakcie poinformuje Zamawiającego na piśmie.
5. Na jaką kwotę ma być polisa?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że polisa ma opiewać na kwotę minimum 100 tys.
złotych. (słownie: sto tysięcy złotych).
6. W opisie przedmiotu zamówienia podany jest kod odpadów 170707. Nie ma takiego
kodu w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał do SIWZ kod 17 07 07.
7. W związku z tym że zbiór odpadów typu metal będzie prowadzony systemem workowym
zmieszanym czy Zamawiający dopuszcza kod 17 04 07 jako suma kodów 170401,
170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170411.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kod 17 04 07 jako sumę kodów 17 04 01, 17 04 02, 17
04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 11.
8. Czy Gmina stworzy stały punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terenie
od 1 lipca 2013 zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, jeżeli
tak to, jakich i czy przetarg obejmuje odbiór odpadów również z tego punktu oraz jego
obsługę?
Odpowiedź: Gmina obecnie przygotowuje dokumentację niezbędną do utworzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiór odpadów z tworzonego stałego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania.
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9. Czy sposób gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi tj. odpadami o kodzie
20 03 01, polegający na ich wstępnym segregowaniu, umieszczaniu w pojemnikach
(workach) oraz czasowym magazynowaniu w obrębie posiadanej bazy magazynowej,
celem

przygotowania

ich

do

transportu

do

wskazanych

w

SIWZ

miejsc

unieszkodliwienia (instalacje regionalne lub zastępcze) jest zgodny z określonym
przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje bazą magazynową na której odpady zmieszane
o kodzie 20 03 01 mogły by być wstępnie segregowane i magazynowane. Zamawiający
w SIWZ nie umieścił zapisów które wskazują taki sposób gospodarki odpadami zmieszanymi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

System ProPublico © Datacomp

Strona 3/3

