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WYKONAWCY BIOMCY IJDZIAŁ
W POSTEPOWANIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

,,Odbiór i zagosPodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomoŚci zamieszkaĘch z terenu Gminy Bartniczka w latach 2022 - 2023r,

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

ZamawiającY, Gmina Bartńczka, informuje, iż do ww. postępowania zostaĘ złożone
PYtańa,W związkutYm zgodniezart.135 ust.2 i ust.6 ustawy zdnial1 września2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.IJ. z 202I r. poz. 1129 z późn. zm,), Zamawiający
przekazujetreśózapytaniavłrazzwyjaśnieniami.
pytania doĘ czą opisu przedmiofu zamówieni a - Rozdzińrv swz.

Pytanie l :

WYkonawca wnosi o zmianę zapisów w rozdziale IV punkcie 1) na następujący:
,,WYkonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z drogi publicznej przy
nieruchomoŚci zamieszkńych z następującą częstotliwością:" zapis ten pozwoli na
ograniczenie kosźów realizacji zadania.

Odpowiedz:
zamawiający nie wyrńazgody nazlnianęzapisu w rozdzialelv punkt 1) swz.

Pytanie2:
ZamawiającY w rozdziale VII punkt 2 wskazuje konieczność odbioru podczas zbiórki
objazdowej m.in. następujących frakcji: zużyle akumulatory, chemikal ia. Ze względu na
charakterYstYkę odPadów konieczny jest odbiór przy uĘciu dodatkowego specjalisĘcznego
Pojazdu, co wPłYnie na wzrost kosźów. Ponadto Twracamy się o wykreślenie z tego punktu
równieŻ nastęPującYch frakcji: tekstylia i odzież, gdyż te odpady są zbierane w pSZoK,
natomiast celem zbiórki objazdowej jest zbieranie odpadów wielkogabarytowych i zvżrytego
sPrzęfu elektrycznego i elektronicznego, których transport do punktu pSZoK możebyó dta
mieszkńców utrudniony.

Odpowiedz:

_ ZamańającY nt_e wyraŻa zgody na zmianę w rczdziale VII pkt 2 _ zasady odbioru
odPadów zostńY okreŚlone przezRadę Gminy * u"h*ule nr XII/8 z/ig z20 listopad a2019 r.w,sPrawie regulaminu ńrziYmania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka orazuchwale nrXIIl84lI9 z20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego s*iua.r;niffi;;
zakresie odbierania odpadów komunalnych od wiaścicieli nieńchomJści i ,ugorpoaurowania



tych odpadów, w zamian za uiszczoną przęz właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnlłni. Ponadto zamawiający podkreśla, że zbiórka
objazdowa prowadzona jest w celu ułatwienia wszystkim mieszkńcom, a w szczególności
tym którzy nie posiadają środków transportu, pozbycia się zgromadzonych odpadów i tym
samym ochrony Środowiska naturalnego otaz uttzymarlia porządku i czystości na terenie
Gminy. Ze względu na przewidywane ilości i koszty, organizowana jest tylko dwa razy w
roku. Z analizy sprawozdań z ostatnich lat wynika, iż odpady typu: chemikalia, zużyte
akumulatory, odzież i tekstylia nie były przekazywane w ostatnich latach do odbioru
Wykonawcy. Mimo tego zattavmający nie wyklucza, że tego rodzaju odpady nadal nie będą
przekazywane do odbioru. Jednak o ile zostaną wytworzone i przekazane Wykonawcy, to ich
ilość w ogólnej masie odpadów w szczególności, w ramach zbiórki objazdowej będzie
znikoma. Zatęm obowiązek przeprowadzenia tylko d,wa razy w roku, odbioru omawianych
odpadów w ramach zbiórki objazdowej nie powinien generowaó znaczących kosztów dla
Wykonawcy.

W związku z povlyższym zartawiający nie przychyla się do wniosku o zmianę treści
SWZ w zakresie rozdzińu VII pkt. 2.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu 4 w rozdziale VII - przeterrninowane lęki z
punktów aptecznych, gdyż nie są one przedmiotem postępowaniaprzetargowego tj. odbiór
i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamies zkałych.

Odpowiedź:
Zarnawiający dokonuje wykreślenia zapisu punktu 4 w rozdziale VII w brzmieniu:" punkt
apteczny,. przeterminowane leki.,,


