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WIŚR.271 ,I.4.2020
Bartniczka 19.II.2020t.

WYKONAWCY BIOMCY aDZIAŁ
W POSTEPOWANIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

,,Odbiór i zagospodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkaĘch z terenu Gminy Bańniczkaw 2021roku"

Odpowiedzi na zapytania do tręśęi Siwz

Zarnawiający, Gmina Bartniczka, informuje iZ do ww. postępowaniazostały złożone
pytania. W związkutym zgodnię z art.38 ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. Prawo zamówięń
publicznych(Dz.U, z2019 r. poz. 1843 zpóźn. zm.),Zamawiający przekazuje treść
zapytanta wr az z wyj aśni eni ami,
Pytania dotyczą Opisu przedmiotu zamówienia -P:ozdział.III SIWZ.

Pytanie 1 :

Zamawiający w rozdziale IV punkt 5 wskazuje na konieczność doposżenia PSZOK,
jednakże nie określa jakie pojemniki lub kontenery mają zostaó podstawione. Czy obecnie
Zmawiapcy dysponuje stosownym wyposazeniem PSZOKU? Zwracamy się o
uszczegółowienie zapisów.

Odpowiedz:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposażony jest w:

, kontenery na odpady komunalne 1 100 l - w kolorach czarny, zie\ony, żóW i niebieski
- pojemniki na odpady medyczne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, oraz odpady
niebezpieczne.

Zamawiający wymaga doposazenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności od 3-5 m3, oraz kontener na
odpady wielkogabarytowe o pojemności od 3-7 m3.

Pyanie2:
W rozdział V puŃt 4) Zamawiający ząda dostarczęnia ulotek nt. sposobu segregacji
odpadów. Zwracarny się o wyrażenie zgody na dostarczęnie harmonogramów odbioru
odpadów zawier aj ących informacj e nt. se gre gacj i o dpadów,

Odpowiedz:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia harmonogramów odbioru odpadów
zawierających informacje na nt. segregacji odpadów.



Pytanie 3:

Wykonawcazwtaca się z prośbąo zml,anę terminu realizacjt reklamacji określonego
w rozdziale V punkt 15 z 48 godzin na 96 godzin. Realizacja w czasie 48 godzin od
zgłoszentazewzg|ędow technicznych i logistycznych może być niemożliwa do wykonania,

Odpowiedz:
Zamavńający wyrńa zgodę na zmianę reaIizacji reklamacji. W Rozdziale III SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia, punkt 15 tozdziń V otrzymuje brzmienie ,,Wykonawca jest
obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z
harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 96
godzin od otrzymaria zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od zamawiającego.
Wykonanie reklamacji należy nlezwłocznię potwierdzić e-mailem lub telefonicznie
Zamawiającemu",

Pytanie 4:

W rozdziale IX puŃcie 9 Zamawiający nie określił częstotliwosci z jaka będzie żądń
przedstawienia raportowania z systemu GPS. Wnosimy o dopisanie zwtotu: ,,Dokumentacja
będzie udostępniana na wyrażne żądanie Zamawiającego", W związku z povłyższym
zwracamy się również o zmianę zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
w paragrafie 3 punkt 13 poprzez dodanie zdania: ,,Dokumentacja będzie udostępniana na
vłyr aźne żądanie Zamawiające go "

Odpowiedź:
a) Zarrtawtający dodaje w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - w rozdziale
IX puŃt 9awbrzmieniu,, Dokumentacja o której mowa w rczdziale IX pkt 9 SIWZ, będzie
udo stępni ana na wy r ńne żądanie Zamaw taj ąc e g o 

o'.

b) Zamawiający dodaje w § 3 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ punktu
l3a w brzmieniu,, Dokumentacja o której mowa §3 pkt 13, będzie udostępniananawyrńne
żądanie Zamaw ia1 ące go ",

Pytanie 5:

Wykonawca nie ma możliwości wygenerowania dokumęntu DPR zę wskazaniem
pochodzenia odpadów z tetęnu gminy Baftnlczka. Mozliwe jest dołączenie do ww.
dokumenty dodatkowej informacji lub oświadczenia wskazującego ilości odpadów
pochodzące z obszaru objętego postępowaniem. W związku z powyższym zwracarrly się z
prośbą o wykreślenie w zńączntku nr 4 do SIWZ - Projekt umo\ily w paragrafie 3 puŃtu 12.

Odpowiedź:
a) Zamawiający dokonuje wykreślenia z rozdziału IX pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia -
Rozdział III SIWZ, zapisu w brzmieniu ,,Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia

Zamawiającęmu dokumentów potwierdzających recykling (DPR) dotyczących odpadów

komunalnych będących przedmiotem zamówienia, które muszą jednoznacznie potwierdzać,

że odpady pochodzą z terenu Gminy Bartntczka"



b) Zamawtający dokonuje wykreślenia z §3 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do
SIWZ punktu 12 w brzrrrieniu ,,Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających recykling (DPR) dotyczących odpadów
komunalnych będących przedmiotem zamówienia. które muszą jednoznacznie potwierdzać,
ze odpady pochodzą z terenu Gmirry Bartniczka".

Py,tanie 6:

Wnosimy o zmianę zapisórv w rozdztale IV punkcie 1) na następujący: ,,Wykonawca
zobowtązanv jest do odbioru odpadów komunalnych z drogi gminnej przy nieruchomości
zamieszkałych z następującą częstotlir,vością:" Zapis ten pozwoli na ograntczęnte kosztów
reallzac.li zadanta.

Odpowiedź:
Zamawtający nie \\rvrazA zgocly na zmianę zapisu r,v Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia,w roz,dz)ll1c IV pkt 1 .

W'ies,


