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Smołdzino, dn. 28 marca 2013 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się do Państwa z pytaniami dot. zapisów SIWZ:
1) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.2 ppkt 3 Zamawiający określa minimalną
pojemność pojemnika na 60 l i worki foliowe o pojemności 120 l. Wnosimy o dopuszczenie
worków z folii LDPE o pojemności 60 l na gromadzenie odpadów szklanych.
2) Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 ppkt 5 - Czy po 1 lipca Wykonawca ma obowiązek
wyposażyć na koszt własny właścicieli nieruchomości w worki do segregacji na zasadzie
wymiany (np. oddany worek ze szkłem, dostaje worek na szkło, czy za każdym razem jest to
komplet worków na szkło i tworzywa sztuczne bez względu na oddany odpad?
3) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3.2 ppkt 6 SIWZ Zamawiający określa, iż
„Integralną częścią zamówienia jest odbiór, transport oraz przetwarzanie przez Wykonawcę
odpadów komunalnych z utworzonego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów”.
Kto będzie przyjmował odpady do PSZOK we wskazanych w regulaminie dniach
i godzinach? Czy będzie to przedstawiciel Zamawiającego czy Wykonawcy?
4) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3.2. ppkt 12 lit. j) zamawiający wymaga, aby
wyposażyć pojazdy w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych. Natomiast w §2 ust.3
pkt 13 lit. j) Projektu umowy jest zapis, iż „Dopuszcza się wyposażenie pojazdów
w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych”. Prosimy o uściślenie zapisów.
5) W załączniku nr 3 do SIWZ (wykaz usług) Zamawiający błędnie wpisał wykazanie
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doświadczenia w zakresie wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert. Prosimy o skorygowanie zapisu.
6) §7 ust. 3 Projektu umowy – co w przypadku nie wykonania usługi z winy nie leżącej po
stronie Wykonawcy np. brak dojazdu z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Prosimy
o wprowadzenie zapisu, iż w takim przypadku usługa winna być wykonana przy
sprzyjających warunkach.
7) Załącznik nr 2 do umowy - wykaz budynków mieszkalnych wielolokalowych
- Zamawiający wskazuje budynki wielolokalowe, które należy objąć systemem wywozu
co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Wnioskujemy o dobranie pojemności pojemników
do potrzeb mieszkańców budynków wielolokalowych i utrzymanie wywozu 1 raz
w miesiącu.
8) Czy mieszkańcy Gminy prowadzący agroturystykę mają obowiązek posiadać oddzielne
umowy na wywóz odpadów komunalnych? Jeśli tak, to w jaki sposób gmina będzie
egzekwować posiadanie stosownych umów?
9) Prosimy o podanie ilości gospodarstw domowych z liczbą mieszkańców, które Gmina
planuje objąć systemem odbioru odpadów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza worków z folii LDPE o pojemności 60 l na gromadzenie
odpadów szklanych.
Ad.2. Po 1 lipca Wykonawca ma obowiązek wyposażyć na koszt własny właścicieli nieruchomości
w worki do segregacji na zasadzie wymiany tj. za każdym razem jest to komplet worków na
szkło i tworzywa sztuczne bez względu na oddany odpad.
Ad.3. Odpady do PSZOK we wskazanych w Regulaminie dniach i godzinach, przyjmował będzie
Przedstawiciel Zamawiającego.
Ad.4. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia
odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami projektu umowy. Jednocześnie dokonuje się
korekty pkt. 3.2 ppkt 12 lit. j) SIWZ.
Ad 5. Zamawiający błędnie wpisał w załączniku nr 3 do SIWZ wykazanie doświadczenia
w zakresie wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
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składania ofert. W związku z powyższym dokonuje korekty powyższego zapisu.
Ad.6. Zamawiający wprowadził do §7 umowy następujący zapis:
„4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.
1) za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania
umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie
miały żadnego wpływu jak np. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii,
operacji wojennych, strajku generalnego itp.
2) strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie
w terminie 1 dnia od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod
rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą”.
Ad.7. Zamawiający podtrzymuje system wywozu odpadów komunalnych co najmniej raz na dwa
tygodnie w przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych, które zostały określone
w załączniku nr 2 do projektu umowy. W związku z powyższym, Zamawiający nie
przychyla się do prośby Wykonawcy.
Ad.8. Mieszkańcy Gminy prowadzący agroturystykę nie mają obowiązku posiadania oddzielnej
umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Ad.9.
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zamieszkujących na terenie Gminy Smołdzino.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 8 kwietnia 2013 r. Godziny
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
/-/ wz. Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska
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