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Pvtania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienią publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,odbiór i zagospodarorriiu stiłych odpadiw
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w
latach 2016 i 2017".

Gmina Bartniczka działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia}9 stycznta21O1 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z2013 r., poz' 9O7 zpóźn. zm.) informuje, że do
Zamawiającego w dniu 1 puździernika 2015 r. wpłynęły prośby o wyjaśnieni e treści SIWZ.
Ponizej wyjaśniam treść pytań wtaz z odpowiedziami:

Pvtanie nr 1:

W Paragrafie 3 pkt' 5 ppkt.l2 wzoru umowy Zarnawiający wymaga, aby Wykonawca
odbierał odpady komunalne z pojemników' które są w posiadaniu właścicieli nieruchomości,
poprzez dostosowanie pojazdów służących do odbioru odpadów do rodzaju pojemników
posiadanych przez właścicieli nieruchomości lub dostarczyÓ na własny koszt właścicielom
nieruchomości pojemniki dostosowane do pojazdów Wykonawcy. Z doświadczenia z innych
gmin wiemy, iż odpady potrafią być wystawiane w wannach, duzych beczkach 2OO I,
pojemnikach bez uchwyów na system załadowczy śmieciarki itp., które nie spełniają
obowiązującej w Polsce nonny dla pojemników na odpady PN-EN 840-1 :2OO5' Wnioskujemy
o wykreślenie tego zapisu z umowy lub zmianę w taki sposób, aby to właściciele
nieruchomości odpowiadali za wyposażenie własnych nieruchomości w odpowiednie
pojemniki na odpady, a nie Wykonawca.

Odpowiedz na p)ttanie nr I

Warunek óotyczy Wykonawcy, który chce zastosowaó konkretny rodzaj pojemników spośród
oferowanych na rynku pojemników na odpady.

Pytanie nr 2:

Wnioskujemy o zastąpienie zapisów w paragrafle 6 pkt. 7,8 oraz 9 zapisem o brzmieniu: ,,Za
wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne
obliczone jako iloczyn masy odebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych (Mg) i ceny jednostkowej za odbiót danego rodzaju odpadów
(złlMg)". Podobny zapis jest w umowach z gminami, które obsługujemy i rozliczamy się na
podstawie ilości odebranych Mg odpadów. W innym przypadku na Wykonawcy ciĘy ryzyko
pomniejszonego wynagrodzenia wynikającego z odebranej mniejszej ilości Mg odpadów niz



zakłada to zamawiający' Wg Zamawiającego w okresie 24 miesięcy ilość odpadów
segregowanych wynosić będzie 401,81 Mg, a z informacj i zawartych w SIWZ wynika, iż w
2014 roku zostało odebranych 104,15 Mg odpadów segregowanych tj. około dwukrotnie
mniej niŻ szacuje to zamawiający.

Odpowiedz na plttanie nr 2

Zamawiającv nie dopuszczazmiany w tym zakresie.

Pvtanie nr 3:

Na jakiej podstawie zamawiający szacuje tak znaczny wzrost ilości Mg odpadów
segregowanych?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiający oszacował ilośó odpadów komunalnych opierając się na sprawozdaniach z2OI4
roku oraz I półrocza 20I5r. Na tej podstawie ilość odpadów niesegr.go*urry"h wzrosła o
I,78o^, natomiast ilość odpadów segregowanych wzrosŁa o 29,620ń. W zwiąku ztymszacuje
się, ze w latach 2016 i2017 moŻę wystąpić rownteŻwzrost ilości odpadów.

Pvtanie nr 4:

Czy zamawiający planuje zmienic uchwałę o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?

odpowiedz na pytąnie nr 4

Zmiany uchwały są podejmowane po przeprowadzeniu stosownej analtzy dochodów i
wydatków związarty ch z systemem go spo darowani a o dpadów.

Pvtanie nr 5:

Czy zamawiający w inny sposób zamierzamotywować mieszkańców do segregacji odpadów?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Jedynym sposobem motywowania mieszkańców jest niŻsza opłata za odbiór i
go spodarowanie odpadów komunalnych.

Pvtanie nr 6:

Zgodnie z punktem 3.14 SIWZ Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarowania odpadami w jednym ze wskazanych RIPoK-ów.
Jak Zamawiający zamierza zweryfikować na etapie oceny ofert spełnienie w/w. warunku?
Czy Zamawiający dopuszcza zmlanę Specyfikacji poprzez wstawienie obowiązku okazania
się umową z RIPOK- iem na etapie składania ofert? Co w sytuacji, gdy RIPoK wskazany w



umowie straci na mocy obowiązujących przepisów możliwość przyjmowania i przetwarzania
odpadów?

Odoowiedz na plttanie nr 6

Wykonawca zobowtązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu cźystości i porządku w
gminach. Art. 9e Ww ustawy wyruŹnte określa obowiązki przedsiębiorców w zakresie
ptzekazywania i dalszego zagospodarowywania odpadów komunalny ch_. Kazdy Wykonawca
ma obligatoryjny obowiązek przestrzegania tych zapisów' a przedstawianie umowy z RIPoK
na etapie składania ofert nie jest wymagane' W trakcie realtzacjt umowy Wykonawca musi
dysponowaó aktualną um owąz RIPOK.

Pvtanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie worków w kolorze Żółtvm na odpady tzw. ,,frakcji
suchej'' zamiast koloru białego?

Odpowiedz na p)ttanie nr 7

Zamawiający informuje, Że w zakresie koloru worków dokona zmiany

(Rozdział IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Jest:

Worki do selektyr;vnej zbiórki surowców powinny mieć wymiary ok.
folii 50 mikronów i biały kolor.

70 x 110 cm' grubość

Ulega zmianie na :

Worki do selektywnej zbiórki surowców powinny mieć wymiary ok. 70x110 cm, gruboŚć
folii 50 mikronów i kolor żółty.

Jednocześnie informujerże zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert:

(RozdziaŁ XiI. Miejsce oraztermin składnia i otwarcia ofert)

Jest:

ofertę należy złoŻyc w dwóch zamkniętych kopertach fiedna w drugiej)
Sekretariacie Urzędu Gminy Bartniczka (u1. Brodnicka 8, 87-321Bartniczka) w terminie do
dnta7 pużdziernika2}I1 roku do godz. 10:00

Nie otwieraćprzed7 puŹdzientka2}I5 r. przed godz. 10:10.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2015 roku o godz.10:10, w siedzibie Urzędu
Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8 w Bartniczce (sala nr 5).

w SIWZ.



Ulega zmianie na:

ofertę należy złoŻyc w dwóch zamkniętych kopertach (edna w drugiej)
Sekretariacie Urzędu Gminy Bartniczka (ul. Brodnicka 8, 87-32I Bartniczka) w terminie do
dnia 12 października 2015 roku do godz.10:00

Nie otwierac ptzed 12 października 2015 r. przed'godz. 10:10.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2015 roku o godz. 10:10' w siedzibie Urzędu
Gminy Bartniczka przy ur. Brodnickiej 8 w Bartniczce (sala nr 5).

Zamawiający informuje, że pytania i odpowie dzi na nie, stają się integralną częścią
sIwZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
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