Kawęczyn, dnia 28.10.2015 r.
RG-FZP.271.5.2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Kawęczyn”
W związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przedstawiamy treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. Pyt. Proszę o określenie gdzie w formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do
SIWZ) należy wpisać koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem PSZOK
Odp. Wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia należy wkalkulować w cenę
odbioru jednej tony odpadów.
2. Pyt. Proszę o określenie ile dni w tygodniu PSZOK ma przyjmować odpady.
Odp. Zamawiający wymaga aby PSZOK funkcjonował na potrzeby mieszkańców Gminy
Kawęczyn 2 dni w tygodniu ( jeden dzień roboczy w ciągu tygodnia w godz.
popołudniowych i jeden dzień w sobotę w godzinach rannych), najmniej 4 godz.
dziennie.
3. Pyt. Proszę o przedstawienie wzoru oświadczenia dotyczącego wyposażenia
nieruchomości w pojemniki i worki.
Odp. Zgodnie z rozdział 2.1 p. 11. SOPZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca po
wyposażeniu nowo zgłoszonej nieruchomości w pojemnik (i worki) przekazał
Zamawiającemu oświadczenie o wykonaniu zlecenia.
Wzór oświadczenia:
„ Firma ……………oświadcza, iż w dniu …………dostarczyła Panu/Pani/Państwu*
………………………….zam. w m. ………………….. pojemnik/i na odpady zmieszane lub
pozostałe* w ilości …………szt.; pojemnik/i na popiół w ilości …………szt.
i worki na odpady segregowane*
Podpis przedstawiciela firmy
 niewłaściwe skreślić”

4. Czy zgodnie z pkt. 19 SOPZ nieruchomości niezamieszkałe muszą być
obsługiwane innym środkiem transportu, niż nieruchomości zamieszkałe, co
powoduje podwojenie kosztów transportu tego samego rodzaju odpadów.
Odp. Zgodnie z pkt. 19 SOPZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał odpady z
terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w taki sposób aby można było
ustalić ile odpadów zmieszanych, pozostałych po segregacji i segregowanych (tzn. ile
pojemników, worków) zostało odebranych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i
niezamieszkałych).
5. Czy zgodnie z pkt. 22 SOPZ po odebraniu odpadów z konkretnej miejscowości
odpady muszą być ważone, gdyż tylko w ten sposób można określić ilość
odpadów w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowość).
Odp. Zgodnie z pkt. 22 SOPZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca odbierał odpady z
terenu nieruchomości w taki sposób aby można było ustalić ile odpadów zmieszanych,
pozostałych po segregacji i segregowanych (tzn. ile pojemników i worków) zostało
odebranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości ( miejscowość, adres). Wymóg
określenia ilości dotyczy wykonawców, którzy dysponują pojazdami w wyposażenie w
wagi.
6. Czy zgodnie z pkt. 24 SOPZ każda frakcja odpadów zebranych selektywnie musi
być odbierana przy użyciu innego środka transportu, co wiąże się z koniecznością
wysłania w jedną trasę dodatkowych dwóch pojazdów (oddzielna frakcja sucha,
szkło, odpady biodegradowalne).
Odp. Nie. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca odbierał odpady selektywne
(tj. poszczególne frakcje - worki) jednym środkiem transportu, pod warunkiem, że odpady
nie ulegną zmieszaniu (zgodnie z rozdziałem 3.3 p.3b SOPZ). Ponadto Wykonawca
powinien tak odbierać poszczególne frakcje-worki aby była możliwość zważenia ich w
RIPOK - u. Jest to niezbędny warunek prawidłowego ustalenia i zakwalifikowania
odpadów selektywnie zebranych w ZUOK Orli Staw.
7. Co zrobić w przypadku zakończenia odbioru po godzinach pracy RIPOK?
Odp. Odbiór odpadów powinien być zgodny z zapisami rozdziału 3.2 p. 10f.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności i w sytuacjach awaryjnych (np. utknięcie
samochodu w zaspie śnieżnej itp.) Wykonawca ma obowiązek poinformować
Zamawiającego lub RIPOK o przyczynie opóźnienia. W przypadku okoliczności o
których mowa wyżej, po uprzednim uzgodnieniu, będzie możliwe dostarczenie odpadów
do RIPOK po godz. 17.00. Należy dołożyć wszelkich starań aby odbiór odbywał się do
godz. 17.00.
8. Co zrobić w przypadku uszkodzenia pojemnika na odpady na skutek jego
przeładowania przez użytkownika.
Odp. Zgodnie z rozdziałem 2.2 p.1 Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na podstawie odrębnie zawieranych umów z właścicielami

nieruchomości np. umowy użyczenia. W p. 6 tego rozdziału wykonawca zobowiązany jest
prowadzić przeglądy techniczne i ewentualnie ich wymianę lub naprawę.
9. Czy ilość pojemników przewidziane do wstawienia zawarte w tabeli 2 SOPZ są
ilością maksymalną przewidzianą do ujęcia w kalkulacji ofertowej?
Odp. Tak.
10. Proszę o informacje w jaki sposób udokumentować zaistnienie przyczyn
niezależnych od wykonawcy niemożności spełnienia warunku potwierdzenia
wykonania usługi dostarczenia pojemników i worków.
Odp. Za udokumentowanie zaistnienia takiego faktu dopuszcza się aby po każdorazowym
niezastaniu właściciela nieruchomości Wykonawca zgłosił ten fakt (tego samego dnia lub
następnego dnia) Zamawiającemu drogą elektroniczną. W informacji przekazanej
Zamawiającemu będzie należało wskazać kolejny termin dostarczenia pojemników.
11. Proszę o informację czy wiążące są zapisy pkt. 17 SOPZ dotyczące ilości
pojemników czy zapisy pkt. 19 SOPZ, jeżeli wiążące są zapisy pkt. 19 proszę o
określenie ilościowe potrzeb właścicieli nieruchomości.
Odp. Wiążące dane dotyczące ilości pojemników wynikają z tabeli nr 2 (rozdz. 2.2 pkt.6)
jednak struktura ich rozmieszczenia wynika z punktu 17 SOPZ i dotyczy wyłącznie
odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji.
12. Proszę o informacje czy wiążące są zapisy pkt. 18 SOPZ dotyczące ilości
pojemników czy zapisy pkt. 19 SOZP, jeżeli wiążące są zapisy pkt. 19 proszę o
określenie ilościowe potrzeb właścicieli nieruchomości.
Odp. Jak wyżej.
13. Jak w pojazdach niekompaktujących odpady zamontować czujnik systemu
wyładowczego?
Odp. Wykonawca w zakresie posiadanego sprzętu powinien spełniać wymogi rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122)
(par. 3 i par. 5).
14. W przypadku nie posiadania przez wykonawcę wagi spełniającej wymogi proszę
o wskazanie wagi (lokalizacja) spełniającej wymagania zawarte w SOPZ oraz
wagi zastępczej.
Odp. Wykonawca powinien spełniać wymagania rozdział 4.2 pkt. 20 i 22.
Zamawiający dopuszcza inny sposób dokumentowania zapisu operacji ważenia
przedstawione przez wykonawcę. Ważne aby na dokumencie potwierdzającym ważenie
pojazdu była umieszczona data i godzina ważenia, a także data i godzina ewentualnej korekty

tego ważenia oraz numer rejestracyjny ważonego pojazdu i przechowywania przez czas
trwania umowy.
15. Jak odebrać odpady z posesji zlokalizowanych w miejscach trudnodostępnych,
gdzie dojazd jest możliwy tylko pojazdem terenowym nieprzystosowanym do
odbioru nieczystości?
Odp. Wykonawca powinien posiadać pojazd umożliwiający odbiór odpadów z
nieruchomości trudnodostępnych ( drogi gruntowe, wąskie itp.) rozdział 4.2 pkt.5.
16. Proszę o informacje czy ilości odpadów zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ są
wiążące i maksymalne i czy można je wykorzystywać do kalkulacji ceny. Co w
przypadku przekroczenia wartości wskazanych w w/w załączniku ( np. uważamy,
że ilość 36 Mg popiołów na okres 18 miesięcy jest skrajne zaniżona).
Odp. Są to wielkości przewidywane, szacowane. Zamawiający zwiększa szacunkową
ilość ton popiołu do ilości 100 Mg na okres 18 miesięcy. W razie przekroczeń
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości
zamówienia co jest wskazane w rozdziale 2 p. 2c SIWZ.
17. Proszę o informację gdzie w formularzu ofertowym należy wpisać koszty
związane z wstawieniem i amortyzacją pojemników do gromadzenia odpadów,
gdyż nie ma możliwości wkalkulowania ich do kosztu odbioru 1 tony odpadów na
skutek braku możliwości określenia dokładnej ilości odpadów przewidzianych do
odbioru.
Odp. Wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia należy wkalkulować w cenę
odbioru jednej tony odpadów.

/-/ Jan Nowak
Wójt Gminy Kawęczyn

