Przyłęk, dnia 17.11.2015 r.
GBO.271.10.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Przyłęk”.

1. Zapytanie:
Zamawiający w rozdziale XIV pkt 1 SIWZ wskazuje terminy składania i otwarcia
ofert na 18.11.2016 r.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie
poprawnej daty składania i otwarcia ofert w roku 2015.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany daty składania i otwarcia
ofert na dzień 25.11.2015 r. zamieszczając ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przyłęku i tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego, oraz zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Zapytanie:
Zamawiający w rozdziale III pkt.1 SIWZ wymienia odpady przewidziane do
odbioru i zagospodarowania w sposób opisowy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie
kodów odpadów , które obejmuje niniejsze zamówienie.
Odpowiedź:
Niniejsze zamówienie obejmuje odpady o następujących kodach
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – Opakowania z drewna
15 01 04 – Opakowania z metali
15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – Opakowania ze szkła
15 01 09 – Opakowania z tekstyliów
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 02 – Szkło
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – Odzież
20 01 11 – Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 19* - Środki ochrony roślin
20 01 21* - Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 – Tworzywa sztuczne
20 01 40 – Metale
20 01 80 – Środki ochrony rośli inne niż wymienione w 20 01 19
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
16 01 03 – Zużyte opony
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
3. Zapytanie:
Zamawiający w rozdziale III SIWZ wymienia odpady przewidywane do odbioru
bez podania ilości odpadów zebranych w latach 2014 i 2015, nie wskazując
również przewidywanych ilości odpadów które należy zebrać w okresie
realizacji zamówienia.

Zdaniem Wykonawcy Zamawiający powinien wskazać w SIWZ dane dotyczące
ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Przyłęk w I i II półroczu 2014 r. oraz za I i II kwartał 2015 r., gdyż w szczególności
aktualne dane, tj. dane z 2015 r. są podstawą do właściwego przygotowania
kalkulacji kosztowej. Brak opisanych wyżej informacji uniemożliwia Wykonawcy
prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, a jednocześnie narusza jedną z
podstawowych zasad obowiązujących przy organizowaniu przetargów, a
mianowicie zasadę konkurencyjności wyrażoną w art.7 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. nr 907, ze zm.)
Dodatkowo tak opisany przedmiot zamówienia narusza następujące przepisy:
- art.29 ust.1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny i niewyczerpujący, co wynika z zaniechania określenia w
sposób wyczerpujący ilości prognozowanych odpadów komunalnych
poszczególnych frakcji wytwarzanych/przewidzianych do odbioru z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk w okresie objętym
Zamówieniem, ewentualnie ilości odpadów komunalnych stałych
poszczególnych frakcji odebranych z nieruchomości zamieszkałych w okresach
poprzednich na terenie Gminy Przyłęk, np. w skali poprzedniego roku
kalendarzowego, co może przekładać się na treść oferty Wykonawcy i
pozostawia Wykonawcę w stanie niepewności co do kalkulacji ceny i sposobu
realizacji Zamówienia;
-art. 29 ust.2 w zw. Z art. 7 ustawy Pzp, poprzez:
a) opisanie przedmiotu Zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję i równe traktowanie wykonawców, albowiem wobec braku
jednoznacznego i wyczerpującego określenia ilości prognozowanych odpadów
komunalnych poszczególnych frakcji objętych zamówieniem i danych w tym
zakresie za okresy poprzednie, potencjalną wiedzę na temat ilości odpadów za
okres poprzedzający okres objęty Zamówieniem , może posiadać wyłącznie
dotychczasowy podmiot świadczący na rzecz Gminy Przyłęk usługi w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenu Gminy Przyłęk, co daje
mu znaczna przewagę konkurencyjną nad pozostałymi oferentami;
b) opisanie przedmiotu Zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję i równe traktowanie wykonawców, albowiem wobec braku

jednoznacznego określenia ilości prognozowanych odpadów komunalnych
stałych poszczególnych frakcji objętych Zamówieniem (ewentualnie wobec
braku wskazania danych za okresy wcześniejsze) istnieje ryzyko złożenia oferty
zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co w
dalszej kolejności skutkować może odrzuceniem ewentualnej oferty
Wykonawcy.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie treści
SIWZ poprzez wskazanie stosownych danych dotyczących odbioru odpadów w
2014 r., w rozbiciu na okresy półroczne (wiedza ta pozwoli zaobserwować
tendencję zmiany w ilościach odbieranych odpadów w ostatnim okresie przez
co wykonawcy będą mogli najbardziej właściwie przygotować kalkulację ceny
oferty) oraz za I i II kwartał 2015 r. w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów
przewidzianych do odbierania zgodnie z SIWZ, tj.:
Zmieszanych odpadów komunalnych
Papieru i tektury
Tworzyw sztucznych i metali
Szkła bezbarwnego
Szkła kolorowego
Odpadów budowlanych
Odpadów zielonych i biodegradowalnych
Odzieży
Zużytych opon
Odpadów wielkogabarytowych
Przeterminowanych leków
Zużytych baterii i akumulatorów
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Odpowiedź:
Zamawiający informuje na podstawie otrzymanych sprawozdań dysponuje
następującymi danymi dotyczącymi ilości odpadów odebranych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk:
I półrocze 2014 r.
Kod odebranych odpadów komunalnych

15 01 07
17 01 01
20 01 99
20 03 01
16 01 03
Razem:

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

39,42
10,42
31,62
46,13
3,85
131,54

II półrocze 2014 r.
Kod odebranych odpadów komunalnych

15 01 07
17 01 01
20 01 99
20 03 01
17 09 04
17 01 82
Razem:

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

30,89
5,64
35,12
43,07
3,64
35,14
153,5

I półrocze 2015 r.
Kod odebranych odpadów komunalnych

15 01 07
20 01 99
20 03 01
16 01 03

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

44,0
31,5
56,3
1,4

20 03 07
Razem:
4. Zapytanie:

1,9
135,1

Zamawiający w pkt III.2 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do stworzenia PSZOK-u
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:
- czy gmina będzie właścicielem tego PSZOK-u i zgodnie z art.45 ust.1 pkt.11
ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz.21 z późn. Zm.) będzie zwolniona z
konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a Wykonawca będzie
jedynie obsługującym PSZOK, czy jednak Wykonawca będzie zobligowany do
uzyskania decyzji na zbieranie odpadów we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu?
- czy Wykonawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty za korzystanie z
terenu na którym będzie prowadzony PSZOK a jeżeli tak to w jakiej wysokości
będzie naliczana ta opłata i za jaki okres?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że właścicielem PSZOK-u jest gmina, a Wykonawca
będzie jedynie obsługującym PSZOK. Wykonawca nie będzie zobowiązany do
uzyskania decyzji na zbieranie odpadów we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu. Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu
obsługi PSZOK.
5. Zapytanie:
Zamawiający w rozdziale III SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do opracowania i
dystrybucji harmonogramu wśród mieszkańców gminy i dostarczenie ich do
urzędu.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie
- w jakim terminie wykonawca ma rozprowadzić harmonogram wśród
mieszkańców gminy:

Odpowiedź:
Wykonawca będzie zobligowany dostarczyć ulotki z harmonogramem do
Urzędu Gminy w terminie max. 10 dni od daty podpisania umowy, natomiast
dystrybucja ulotek wśród mieszkańców gminy powinna odbywać się
systematycznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zaś ostatecznym
terminem będzie data pierwszej zbiórki odpadów od właścicieli nieruchomości
ustalona w harmonogramie.
6. Zapytanie:
Zamawiający § 2 pkt 17 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do realizacji
usługi w dni robocze (pn – pt.)
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:
- czy zamawiający dopuszcza realizację odbiorów w sobotę w przypadku
wystąpienia w tygodniu dnia wolnego w okresie od poniedziałku do piątku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza realizacji odbiorów w sobotę.
Już na etapie ustalania harmonogramu można ustalić jakie dni są dniami
wolnymi od pracy i uwzględnić to w harmonogramie odbioru odpadów.
7. Zapytanie:
Zamawiający w pkt. III. 5 SIWZ informuje, że odbiór popiołu i żużlu będzie
odbywał się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej z właścicielem
nieruchomości.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:
- czy wykonawca może odmówić podpisania w/w umowy?
- pod jakim kodem ma być ewidencjonowany ww. odpad?
- czy Wykonawca zobligowany jest do posiadania kodu 10 01 01 we wpisie do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości?
Odpowiedź:

- Wykonawca nie może odmówić podpisania umowy.
- W/w odpad ma być ewidencjonowany pod kodem 10 01 01.
- Wykonawca zobligowany jest do posiadania kodu 10 01 01 we wpisie rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.

8. Zapytanie:
Zamawiający w pkt.III.8 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do składania
kwartalnych sprawozdań.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:
- dlaczego mają to być kwartalne sprawozdania, skoro art. 9n ust.1 ustawy o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz 622 ze zm.)
mówi o półrocznych sprawozdaniach?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis dotyczący obowiązku dostarczania
Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Zapis otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu półroczne sprawozdania
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

